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m.in. usługi obliczeniowe, doradcze, opracowując studia wykonalności/bizne-

splany oraz tworząc dedykowane aplikacje komputerowe. Firma dysponuje zespo-

łem specjalistów, doświadczonych w pracach wykonywanych na rzecz odbiorców 

instytucjonalnych i przemysłowych.  
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X Wydział Gospodarczy Sądu Rejonowego w Gliwicach; kapitał zakładowy 

95 760 PLN; Rachunek bankowy: ING Bank Śląski 50 1050 1298 1000 0091 3839 6495; 

więcej informacji: www.EXERGON.pl. 

Zastrzeżenia 

Niniejsza praca została sporządzona z najwyższą starannością, niemniej jednak 

z konieczności część poruszanych w niej problemów zostało przeanalizowanych 

z zastosowaniem określonych uogólnień oraz danych wejściowych opisanych 

w niniejszym raporcie. Zastosowanie innych metod badawczych może przyczynić 

się do uzyskania dokładniejszych wyników. EXERGON Sp. z o.o. nie ponosi odpo-

wiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub 

zaniechanych na podstawie wyników niniejszej pracy.
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1  
Wstęp  

Niniejsza praca została wykonana przez Exergon sp. z o.o. dla podmiotu: Za-

mbrowskie Ciepłownictwo i Wodociągi Sp. z o.o. Opracowanie dotyczy wykonania 

analizy optymalizacji pracy Miejskiej Sieci Ciepłowniczej Zambrowa (dalej MSCZ) 

w ramach przedsięwzięcia „Przebudowa i modernizacja systemu przesyłu energii 

cieplnej na terenie miasta Zambrów”. Przedsiębiorstwo jest głównym podmiotem 

na terenie Zambrowa zajmującym się produkcją i dystrybucją ciepła. W skład 

szczegółowego zakresu jego usług wchodzą: 

▪ produkcja i dystrybucja ciepła oraz c.w.u., 

▪ ujmowanie, uzdatnianie, zbiorowe zaopatrzenia w wodę, 

▪ zbiorowe odprowadzenia i oczyszczania ścieków, 

▪ usługi budowy sieci i przyłączy ciepłowniczych, wodociągowych i kanali-

zacyjnych, 

▪ wynajmu sprzętu specjalistycznego. 

Niniejsza analizą objęte zostały obszary takie jak: 

▪ Opis i ocena aktualnie eksploatowanej sieci, wynikająca ze skolekcjonowa-

nych danych;  

▪ Diagnoza kierunków rozwoju systemu ciepłowniczego; 

▪ Analiza strat sieciowych; 

▪ Istniejący system pomiarowy, wraz z rekomendacją jego rozwoju; 

▪ Program racjonalnej regulacji ilościowo – jakościowej na sezon grzewczy 

2022/2023 wraz ze wskazaniem racjonalnych przedsięwzięć służących po-

prawie efektywności energetycznej w MSCZ; 

Dla zidentyfikowanych i proponowanych do wdrożenia rozwiązań przeprowa-

dzono ponadto ich analizę kosztową. 
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2  
Stan obecny  

Analizowana sieć ciepłownicza znajduje się na terenie miasta Zambrów w woje-

wództwie podlaskim, należąc tym samym do IV strefy klimatycznej Polski. Do-

myślna projektowa temperatura otoczenia dla tego obszaru wynosi więc -22°C. 

Źródłem ciepła dla miejskiej sieci ciepłowniczej jest lokalna Ciepłownia Miejska, 

zlokalizowana przy ulicy Prymasa Stefana Wyszyńskiego 16. Ciepłownia posiada 

obecnie kotły węglowe o mocy łącznej 32,7 MW oraz dwie kogeneracyjne jednostki 

kogeneracyjne o łącznej mocy cieplnej 3,2 MW. W przyszłości, w ramach tworzenia 

efektywnego energetycznie systemu ciepłowniczego, na potrzeby produkcji ciepła 

obiekt wykorzystywać będzie jednostkę biomasową i/lub gazową. 

Lokalizację sieci ciepłowniczej (kolor różowy) na tle infrastruktury miasta przed-

stawiono na kolejnych rysunkach 2.1 oraz 2.2-2.3, przedstawiających odpowiednio: 

część sieci na północ i południe od źródła ciepła. Dodatkowo, opracowany na pod-

stawie przekazanych danych rysunek sieci w formacie .dwg, stanowi załącznik nr 

1 do niniejszej pracy. Zaznacza się, że przedstawione rysunki 2.1-2.3 oraz zał. nr 1 

obejmują odcinki sieci zlikwidowane lub wyłączone z eksploatacji. Na podstawie 

informacji przekazanych przez Zamawiającego określono fragmenty sieci rzeczy-

wiście eksploatowane, co zamieszczono w formie załącznika nr 2. 

Zgodnie z informacjami przekazanymi przez Zamawiającego, charakterystyczne 

parametry dla MSCZ to: 

▪ temperatura pracy sieci: 135/70 °C (zima) oraz 70/42 °C (lato), 

▪ długość sieci wysokoparametrowej 17,1 km z czego 15,4 km w technologii 

rur preizolowanych o średnicach nominalnych od DN20 do DN250, 

▪ zróżnicowana wysokość terenów o maksymalnej różnicy wysokości 

11,8 m, 

▪ z sieci zasilanych jest około 170 szt. węzłów z czego 8 to grupowe węzły 

cieplne oraz 15 węzłów indywidualnych w domach jednorodzinnych, 

▪ moc zamówiona przez odbiorców: 40,1 MW, 

▪ rzeczywiste zapotrzebowanie na moc cieplną 27 MW. 
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Rysunek 2.1 Lokalizacja sieci ciepłowniczej na tle miasta – kierunek północ (źródło: http://powiatzambrowski.geoportal2.pl/) 
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Rysunek 2.2 Lokalizacja sieci ciepłowniczej na tle miasta – kierunek południe; do ul. Grunwaldzkiej 
(źródło: http://powiatzambrowski.geoportal2.pl/) 
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Rysunek 2.3 Lokalizacja sieci ciepłowniczej na tle miasta – kierunek południe; od ul. Grunwaldzkiej 
(źródło: http://powiatzambrowski.geoportal2.pl/) 
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2.1 Układ pomiarowy i ciśnienie 

Pomiary parametrów czynnika roboczego w sieci ciepłowniczej wykonywane są 

we wszystkich węzłach, przy czym dla części z nich dostępne są jedynie chwilowe 

pomiary analogowe. W wybranych punktach dostępne są tylko niektóre z poda-

nych pomiarów: przepływającego strumienia, temperatur zasilania i powrotu, ci-

śnienia na zasilaniu i powrocie. Dodatkowo, część z istniejących układów wyposa-

żonych w układ cyfrowy, nie pozwala na kolekcjonowanie danych archiwalnych. 

Na podstawie przekazanego przez Zamawiającego zestawienia zużycia ciepła, zi-

dentyfikowano i zlokalizowano 173 punkty pomiarowe (oraz rozliczeniowe) sieci 

wysokoparametrycznej. Dostęp do części z nich realizowany jest z wykorzystaniem 

odczytu radiowego – 69 węzłów (pomiary energii cieplnej, mocy maksymalnej, 

przepływu w momencie odczytu, temperatury zasilania i powrotu). W pozostałych 

węzłach pomiary są wykonywane z częstotliwością miesięczną (miesięczne zuży-

cie ciepła na cele rozliczeniowe). Schemat sieci ciepłowniczej wraz z lokalizacją tych 

punktów pomiarowych przedstawiono na rysunku 2.4. 

Zgodnie z pozyskanymi informacjami, pomiary ciśnienia zasilania i powrotu do-

stępne są tylko dla wybranych węzłów oraz dla źródła ciepła; ponadto nie jest pro-

wadzona kolekcja danych w tym zakresie – dostępne są analogowe odczyty dla 

danego momentu. Zgodnie z informacjami przekazanymi przez Zamawiającego, 

ciśnienia panujące na sieci charakteryzują się niską zmiennością i utrzymywane są 

na stałym poziomie, innym dla sezonu grzewczego oraz letniego. Ciśnienia po-

wrotu i zasilania w źródle dla sezonu grzewczego to kolejno 8 bar(g) i 6,2 bar(g). 

Pomiary archiwalne w węzłach w zakresie: temperatur, strumieni, wynikowego 

poboru ciepła, maksymalnej wartości z danego okresu, dostępne są tylko dla wy-

branych węzłów. Znaczną część z nich przedstawiono na rysunku 2.5 (kolor nie-

bieski oraz zielony) wraz z zaznaczeniem punktów, gdzie na potrzeby analizy po-

zyskano chwilowe pomiary ciśnienia (kolor pomarańczowy). W ramach 

zwiększenia czytelności, kolorem niebieskim zaznaczono punkty wspólne – gdzie 

pozyskano zarówno okresowe pomiary temperatur i strumienia, jak i chwilowy 

pomiar ciśnienia. 
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Rysunek 2.1.1 Lokalizacja miejsc pomiarowych MSCZ (źródło: opracowanie własne na 
bazie Google Maps ) 
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Rysunek 2.1.2 Lokalizacja punktów z dostępnymi pomiarami okresowymi 
(źródło: opracowanie własne na bazie Google Maps) 

2.2 Układ regulacji i sterowania 

Węzły na sieci pomiarowej wyposażone są w układy automatycznej regulacji po-

godowej, które wpływają na poprawę optymalności pracy sieci ciepłowniczej, do-

stosowując parametry pracy wymienników do spodziewanych warunków pogo-

dowych. 

W chwili obecnej na sieci nie występują inne systemy zdalnego sterowania. 

Ciepło dostarczane do odbiorców zapewniane jest poprzez stosowanie w źródle 

tabeli regulacyjnej. Obecnie stosowaną jest regulacja jakościowa, polegająca na re-
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gulacji temperatury wody sieciowej w zależności od prędkości wiatru oraz tempe-

ratury zewnętrznej. Na rysunku 2.6 przedstawiono obowiązujące temperatury za-

silania i powrotu zgodnie z tabelą, dla warunków średnio wietrznych. 

Zaznacza się, że zgodnie z informacjami przekazanymi przez Zamawiającego, ze 

względu na wymóg zewnętrzny temperatury zasilania dla sezonu grzewczego 

2021/2022 były utrzymywane na poziomie o około 10°C wyższym od wskazywanej 

przez obowiązującą tabelę. 

 
Rysunek 2.2.1 Tabela regulacyjna sieci 

 

  



 

Strona 13 z 61 

3  
Analiza danych 

przekazanych  

W niniejszym rozdziale zawarto kluczowe kroki przeprowadzonej analizy dla do-

stępnych danych i pozyskanych informacji o sieci ciepłowniczej, jak również pły-

nące z nich wnioski. Przeprowadzone analizy pogrupowano na podtematy, takie 

jak: określenie i weryfikacja maksymalnego zapotrzebowania na ciepło u odbior-

ców, występujące straty ciepła na rurociągach, rozpływy masowe, analiza ciśnień 

występujących na sieci i inne, które opisane zostały w kolejnych podrozdziałach. 

3.1 Straty ciepła 

Straty ciepła na sieci określono przy pomocy dwóch odrębnych metodyk: 

▪ w oparciu o przekazane dane pomiarowe, 

▪ w oparciu o metodykę rekomendowaną przez NFOŚiGW. 

Pierwsza ze wskazanych metod pozwala na określenie rzeczywistych strat ciepła 

dla sieci, opartych o dostępne pomiary. Ze względu na dostępność wartości mie-

rzonych, straty te wyznaczono w rozdzielczości miesięcznej, a finalnie – rocznej, 

obejmującej całą sieć ciepłowniczą. Wyznaczone tą metodyką straty nie pozwalają 

jednak na określenie strat w poszczególnych rurociągach a finalnie – określenie 

efektu ich modernizacji. Z tego względu, alternatywnie straty dla kluczowych od-

cinków sieci oszacowano przy wykorzystaniu wskazanej metodyki numer dwa. 

Pomiarowe straty ciepła na sieci 

Dla przyjętej metodyki, straty ciepła w sieci zostały wyznaczone na podstawie 

przekazanych danych dotyczących rozliczeniowych, miesięcznych zużyć ciepła 

w wybranych węzłach ciepłowniczych za rok 2021 (173 sztuki, w czym 7 węzłów 

grupowych) oraz danych pomiarowych dla źródła ciepła za analogiczny okres, 

obejmujących wartość energii cieplnej dostarczonej do sieci w ujęciu miesięcznym. 

Miesięczne straty ciepła na sieci zostały więc wyznaczone według zależności 3.1: 
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𝑄𝑠𝑡𝑟𝑎𝑡 = 𝑄𝑝𝑟𝑜𝑑 − ∑ 𝑄𝑜𝑑𝑏 (3.1) 

Gdzie:  

𝑄𝑠𝑡𝑟𝑎𝑡  - straty ciepła w sieci ciepłowniczej, GJ/rok; 

𝑄𝑝𝑟𝑜𝑑  - ciepło produkowane w ciepłowni, GJ/rok; 

𝑄𝑜𝑑𝑏  - ciepło odbierane w poszczególnych węzłach cieplnych, GJ/rok. 

Otrzymane wartości strat ciepła dla poszczególnych miesięcy w roku przedsta-

wiono na rysunku 3.1.1. 

 
Rysunek 3.1.1 Straty ciepła w sieci ciepłowniczej dla poszczególnych miesięcy w roku 

Zgodnie z przeprowadzonymi obliczeniami, straty ciepła w obrębie sieci za rok 

2021 wyniosły 18 167 GJ, co względem całkowitej energii cieplnej dostarczonej 

w tym roku do sieci (234 567 GJ) stanowi zaledwie 7,7%. Przeciętne obliczeniowe 

straty ciepła dla sezonu letniego (czerwiec-sierpień) to 21,8%, a dla sezonu grzew-

czego oraz okresu przejściowego – 8,4%. 

Wyznaczone straty ciepła uznaje się za niskie i odpowiadające typowym warto-

ściom dla sieci ciepłowniczych o dobrej szczelności i systemie izolacji. Jednocze-

śnie, wskazuje to na brak dużego potencjału do dalszej optymalizacji systemu 

w tym zakresie.  

Analizowana sieć ciepłownicza składa się w większości rurociągów preizolowa-

nych o dobrych właściwościach ograniczenia strat ciepła, co potwierdza analiza 

strat ciepła dla sieci. Potencjał do dalszego ograniczenia strat stanowić może wy-

miana istniejących fragmentów sieci kanałowej, wybudowanej w latach 1980-1990. 

Zasadność i efekty jej wymiany poddano analizie w dalszych akapitach. 
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Szacowane straty ciepła kluczowych odcinków 

W niniejszym podrozdziale straty ciepła dla miejskiej sieci ciepłowniczej w Za-

mbrowie obliczono w myśl metodologii przedstawionej w dokumencie przygoto-

wanym przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 

„Metodyka szacowania zmniejszenia strat ciepła (sieci)”, będącego załącznikiem do 

konkursu „Program operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020” Oś Priorytetowa 

I Zmniejszenie emisyjności gospodarki. Główne założenia tej metodyki oraz wyniki ob-

liczeń zamieszczono poniżej. 

Zmniejszenie strat ciepła dla sieci zostało wyznaczone według wzoru 3.1.1: 

∆𝐸 = 𝐸1 − 𝐸2 (3.1.1) 

Gdzie:  

𝐸1  - straty ciepła przed modernizacją, GJ/rok; 

𝐸2  - straty ciepła po modernizacji, GJ/rok. 

Straty ciepła przed modernizacją obliczane są z zależności 3.1.2. 

𝐸1 =  𝐸𝑞 + 𝐸𝑛 (3.1.2) 

Gdzie:  

𝐸𝑞 - straty ciepła przez przenikanie w całym roku, GJ/rok; 

𝐸𝑛 - straty ciepła spowodowane nieszczelnością, GJ/rok. 

Straty ciepła przez przenikanie stanowią sumę strat ciepła w sezonie grzewczym 

oraz poza nim obliczane ze wzoru 3.1.3. 

𝐸𝑞 =  𝐸𝑠 + 𝐸𝐼 (3.1.3) 

Gdzie: 

𝐸𝑠 - straty ciepła w sezonie grzewczym, GJ/rok; 

𝐸𝐼 - straty ciepła poza sezonem grzewczym, GJ/rok. 

Straty ciepła wynikające z przenikania ciepła w sezonie grzewczym oblicza się ze 

wzoru 3.1.4 . 

𝐸𝑠 =  10−5 ∙ 8,64 ∙ 𝑞𝑠 ∙ 𝐿𝑖 ∙ 𝐷𝑠 (3.1.4) 

Gdzie: 

𝐷𝑠 - liczba dni sezonu grzewczego, dni; 

𝐿𝑖 - długość odcinka sieci, m; 
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𝑞𝑠 - jednostkowe straty ciepła w sezonie grzewczym, W/m. 

Jednostkowe straty ciepła w sezonie grzewczym wyznaczane są ze wzoru 3.1.5. 

𝑞𝑠 = 𝑢 ∙ (𝑡1ś𝑟 + 𝑡2ś𝑟 − 2 ∙ 𝑡𝑠) (3.1.5) 

Gdzie: 

𝑢 - współczynnik strat ciepła charakteryzujący rurociąg, W/mK; 

𝑡1ś𝑟 - średnia temperatura wody w rurociągu zasilającym, °C; 

𝑡2ś𝑟 - średnia temperatura wody w rurociągu powrotnym, °C; 

𝑡𝑠 - temperatura na zewnątrz rurociągu, °C. 

Tabela 3.1.1 Temperatura na zewnątrz rurociągu w zależności od umiejscowienia 
odcinka sieci 

Umieszczenie 
rurociągu 

Okres roku 
Temperatura na zewnątrz rurociągu 
przyjmowana do obliczeń 

Kanał Cały rok 

Zależy od średnicy rurociągu oraz para-

metrów sieci (dane przedstawiono w ta-

beli 3.1.2) 

Grunt Cały rok Założona na stałym poziomie 8 °C 

Temperatura powietrza w kanałach nieprzechodnich rurociągów ciepłowniczych 

została przedstawiona w tabeli 3.1.2 (dane według normy PN-85/B-02421). 

Tabela 3.1.2 Temperatura powietrza w kanałach nieprzechodnich w zależności od 
średnicy rurociągu oraz temperatur czynnika roboczego 

Średnica nominalna 
rurociągu, mm 

Maksymalna temperatura czynnika (zasilanie/powrót) 

180/70 150/70 130/70 110/70 90/70 

>50 16°C 14°C 13°C 12°C 11°C 

60-150 21°C 19°C 17°C 16°C 15°C 

200-350 28°C 25°C 23°C 21°C 19°C 

400-600 33°C 29°C 27°C 25°C 22°C 

700-900 36°C 33°C 30°C 27°C 24°C 

1 000-1 400 39°C 35°C 32°C 29°C 25°C 

Średnie temperatury wody w okresie grzewczym 𝑡1ś𝑟, 𝑡2ś𝑟 zostały wyznaczone jako 

średnia z archiwalnych danych godzinowych ostatniego sezonu grzewczego 

i przyjęte kolejno jako: 84°C i 54°C. 

Wartości te zależą od średniej temperatury zewnętrznej w okresie grzewczym. 

W obliczeniach wykorzystano średnie temperatury w sezonie grzewczym oraz 

poza sezonem grzewczym dla najbliższej stacji meteorologicznej IMGW – w Ostro-

łęce. Długość sezonu grzewczego została założona jako 273 dni w roku. 
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Współczynnik strat ciepła charakteryzujący rurociąg uwzględnia pogorszenie izo-

lacji termicznej rurociągu w latach eksploatacji zgodnie z zależnością 3.1.6. 

𝑢 = 𝑎 ∙ 𝑢0 (3.1.6) 

Gdzie: 

𝑎 - wskaźnik pogorszenia izolacji; 

𝑢0 - współczynnik strat ciepła w rurociągu, W/mK. 

Wskaźnik pogorszenia izolacji wyznaczany jest na podstawie wieku sieci ciepłow-

niczej. Dane dotyczące wskaźnika przedstawiono w tabeli 3.1.3. 

Tabela 3.1.3 Wartość wskaźnika pogorszenia izolacji 

Wiek sieci ciepłowniczej, lata Wskaźnik pogorszenia izolacji - 

0-5 1 

6-10 1.2 

11-15 1.4 

16-20 1.6 

21-25 1.75 

Powyżej 25 lat 1.85 

Współczynnik strat ciepła w rurociągu przed modernizacją zależy od średnicy ru-

rociągu i jest dobierany według wartości z tabeli 3.1.4. 

Tabela 3.1.4 Wartość współczynnika strat ciepła w zależności od nominalnej średnicy 

rurociągu 

Nominalna średnica rurociągu, mm Współczynnik strat ciepła 𝒖𝟎, W/mK 

20 0.2624 

25 0.2909 

32 0.3364 

40 0.3481 

50 0.3767 

65 0.4453 

80 0.4829 

100 0.5269 

125 0.5770 

150 0.6209 

200 0.7496 

250 0.8409 
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Nominalna średnica rurociągu, mm Współczynnik strat ciepła 𝒖𝟎, W/mK 

300 0.9948 

350 1.0299 

400 1.1939 

450 1.3100 

500 1.3700 

Straty ciepła poza sezonem grzewczym oblicza się z zależności 3.1.7. 

𝐸𝐼 =  10−5 ∙ 8,64 ∙ 𝑞𝐼 ∙ 𝐿𝐼 ∙ (365 − 𝐷𝑠) (3.1.7) 

Gdzie: 

𝑞𝐼 - jednostkowe straty ciepła poza sezonem grzewczym, GJ/rok. 

Jednostkowe straty ciepła w rurociągu poza sezonem grzewczym oblicza się z za-

leżności 3.1.8. 

𝑞𝐼 = 𝑢 ∙ (110 − 2 ∙ 𝑡𝑠) (3.1.8) 

Straty ciepła spowodowane nieszczelnością sieci wyznaczane są z zależności 3.1.9. 

𝐸𝑛 = 3,26 ∙ 𝐿𝑖 ∙ 𝐷𝑤𝑛
2 ∙ 𝑣𝑠 ∙ (𝑡1ś𝑟 + 𝑡2ś𝑟 − 24) ∙ 10−9 (3.1.9) 

Gdzie: 

𝐷𝑤𝑛 - wewnętrzna średnica rurociągu, mm; 

𝑣𝑠 - stosunek rocznych ubytków wody w sieci do wielkości zładu. 

Obliczenia strat ciepła po modernizacji sieci prowadzone są zgodnie z metodyką 

opisaną zależnościami 3.1.1-3.1.9 z dwiema istotnymi modyfikacjami. Po pierwsze 

przyjęto, że wytypowane do wymiany odcinki sieci będą zastępowane odcinkami 

sieci wybudowanymi w technologii rur preizolowanych. Współczynnik strat ciepła 

w sieciach wybudowanych w technologii rur preizolowanych został przyjęty na 

podstawie typowych danych katalogowych. Wartości użyte podczas przeprowa-

dzania obliczeń przedstawiono w tabeli 3.1.5. 

Tabela 3.1.5 Współczynnik strat ciepła rur preizolowanych 

Nominalna średnica rurociągu, mm Współczynnik strat ciepła 𝒖𝟎, W/mK 

20 0.100 

25 0.122 

32 0.125 

40 0.144 
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Nominalna średnica rurociągu, mm Współczynnik strat ciepła 𝒖𝟎, W/mK 

50 0.161 

65 0.192 

80 0.198 

100 0.207 

125 0.241 

150 0.287 

200 0.312 

250 0.300 

300 0.312 

350 0.335 

400 0.336 

450 0.357 

500 0.345 

600 0.420 

700 0.480 

800 0.543 

900 0.583 

1 000 0.651 

Druga modyfikacja metodologii obliczania strat ciepła w rurociągach ciepłowni-

czych polegała na założeniu braku wycieków wody sieciowej z rurociągów cie-

płowniczych. 

Procentowe zmniejszenie strat ciepła w wyniku wymiany rur standardowych na 

preizolowane obliczono zgodnie z zależnością 3.1.10. 

𝑂 =
∆𝐸

𝐸1
 (3.1.10) 

W tabelach 3.1.6 – 3.1.7 zestawiono wyniki obliczeń związanych ze stratami ciepła. 

Tabela 3.1.6 przedstawia obliczeniowe straty ciepła dla obecnej sieci, podczas gdy 

tabela 3.1.7 – straty ciepła na sieci po przeprowadzeniu wszystkich typowanych 

modernizacji. 

Jak wskazywano we wcześniejszych podrozdziałach niniejszego dokumentu, więk-

szość odcinków istniejącej sieci wykonana jest w technologii preizolowanej. Dla ob-

liczeń modernizacyjnych przyjęto, że wymianie podlegają jedynie istniejące ruro-

ciągi inne niż preizolowane. Odcinki typowane do wymiany zostały pogubione 

w utworzonych tabelach. 
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Wskazuje się, że w większości przypadków wymiana odcinków wykonanych 

w technologii preizolowanej nie jest rekomendowana ze względów ekonomicz-

nych – ich wymiana na nowe, mniej wyeksploatowane, nie przełoży się na znaczącą 

redukcję strat ciepła. Wyjątek stanowią odcinki będące ewidentnie w złym stanie 

technicznym. 

Tabela 3.1.6 Straty ciepła dla poszczególnych odcinków sieci (przed modernizacją) 

Odcinek 
Śred-
nica, 
DN 

Dłu-
gość, m 

Straty ciepła w se-
zonie grzewczym, 
GJ/rok 

Straty ciepła poza 
sezonem grzew-
czym, GJ/rok 

Całkowite 
straty ciepła, 
GJ/rok 

Źródło - 

1D' 
250 107 171 44 215 

1D' - 1D 250 828 1322 343 1666 

1D - 2D 250 80 69 18 87 

2D - 3D 150 157 130 34 164 

3D - 4D 150 588 486 126 613 

4D - 5D 125 133 92 24 116 

5D - 6D 100 63 37 10 47 

6D - 7D 200 46 140 33 173 

7D - 8D 125 80 208 51 260 

2D - 9D 200 365 574 0 574 

9D - 10D 200 398 626 0 626 

10D - 11D 200 339 533 0 533 

Z - 0G 250 100 67 17 85 

Z - 0G 250 55 120 28 149 

0G - 1G 200 162 204 0 204 

1G - 2G 250 230 778 0 778 

2G - 3G 250 175 592 0 592 

3G - 4G 
250 ; 

159 
236 772 0 772 

4G  - 5G 89 199 198 51 250 

5G - 6G 76 ; 40 250 239 62 302 

OG - 7G 200 83 131 34 165 

7G - 8G 200 334 525 136 661 

8G - 9G 200 77 121 31 153 

9G - 10G 200 95 150 39 188 

10G - 11G 150 353 510 133 643 

11G - 12G 125 137 167 43 210 
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Odcinek 
Śred-
nica, 
DN 

Dłu-
gość, m 

Straty ciepła w se-
zonie grzewczym, 
GJ/rok 

Straty ciepła poza 
sezonem grzew-
czym, GJ/rok 

Całkowite 
straty ciepła, 
GJ/rok 

12G - 13G 125;100 137 143 37 181 

13G - 14G 100 36 22 6 27 

Tabela 3.1.7 Straty ciepła dla poszczególnych odcinków sieci (po modernizacji) 

Odcinek 
Śred-
nica, 
DN 

Dłu-
gość, 
m 

Straty ciepła w sezo-
nie grzewczym (po 
modernizacji), 
GJ/rok 

Straty ciepła poza 
sezonem grzew-
czym (po moderni-
zacji), GJ/rok 

Całkowite 
straty ciepła 
(po moderniza-
cji), GJ/rok 

Źródło - 

1D' 
250 107 171 44 215 

1D' - 1D 250 828 1322 343 1666 

1D - 2D 250 80 69 18 87 

2D - 3D 150 157 130 34 164 

3D - 4D 150 588 486 126 613 

4D - 5D 125 133 92 24 116 

5D - 6D 100 63 37 10 47 

6D - 7D 200 46 42 11 53 

7D - 8D 125 80 55 14 70 

2D - 9D 200 365 574 0 574 

9D - 10D 200 398 626 0 626 

10D - 11D 200 339 533 0 533 

Z - 0G 250 100 67 17 85 

Z - 0G 250 55 47 12 60 

0G - 1G 200 162 204 0 204 

1G - 2G 250 230 199 0 199 

2G - 3G 250 175 151 0 151 

3G - 4G 
250 ; 

159 
236 202 0 202 

4G  - 5G 89 199 198 51 250 

5G - 6G 76 ; 40 250 239 62 302 

OG - 7G 200 83 131 34 165 

7G - 8G 200 334 525 136 661 

8G - 9G 200 77 121 31 153 

9G - 10G 200 95 150 39 188 

10G - 11G 150 353 510 133 643 
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Odcinek 
Śred-
nica, 
DN 

Dłu-
gość, 
m 

Straty ciepła w sezo-
nie grzewczym (po 
modernizacji), 
GJ/rok 

Straty ciepła poza 
sezonem grzew-
czym (po moderni-
zacji), GJ/rok 

Całkowite 
straty ciepła 
(po moderniza-
cji), GJ/rok 

11G - 12G 125 137 167 43 210 

12G - 13G 125;100 137 143 37 181 

13G - 14G 100 36 22 6 27 

Podsumowanie dla wyznaczonych strat ciepła i zidentyfikowanego potencjału ich 

obniżenia w wyniku modernizacji, przedstawiono w tabeli 3.1.8. Zasadność ekono-

miczną realizacji tego przedsięwzięcia zawarto w rozdziale 4.2. 

Tabela 3.1.8 Obliczeniowe straty ciepła odcinków przed- i po modernizacji 

Wielkość Wartość Jednostka 

Straty ciepła rurociągów magistralnych 

(przed modernizacją) 

10 219 GJ/rok 

Straty ciepła rurociągów magistralnych 

(po modernizacji) 

8 445 GJ/rok 

Zmniejszenie strat ciepła związane 

z modernizacją sieci 

17,4 % 

3.2 Zapotrzebowanie na ciepło w sieci 

Obliczanie maksymalnego zapotrzebowania na ciepło w zambrowskiej sieci cie-

płowniczej zostało wyznaczone na podstawie danych dostarczonych przez Zama-

wiającego. Należały do nich pomiary realizowane w cyklu miesięcznym (zużycie 

ciepła) oraz maksymalna moc, która została odnotowana w poszczególnym mie-

siącu. 

Niniejsze dane zostały wykorzystane do modelowania maksymalnego zapotrzebo-

wania na ciepło poszczególnych odbiorców. Moc maksymalna została uzależniona 

od temperatury otoczenia metodą regresji. Następnie dla temperatury obliczenio-

wej dla IV strefy klimatycznej, tj. -22 °C wyznaczono maksymalne obliczeniowe 

zapotrzebowanie na ciepło przy pomocy utworzonych regresyjnych krzywych. Ob-

liczeniowa zależność na ciepło maksymalne przedstawia równanie 3.2.1. 

�̇�𝑚𝑎𝑥 = 𝑓(�̇�𝑚𝑎𝑥,𝑖  ; 𝑡𝑜𝑡,𝑖  ;  𝑡𝑜𝑡,𝑚𝑖𝑛) 

 
(3.2.1) 

�̇�𝑚𝑎𝑥  - maksymalna moc cieplna danego odbiorcy, kW; 

𝑡𝑜𝑡,𝑖    - temperatura otoczenia odpowiadająca maksymalnym odczytom mocy, °C; 

𝑡𝑜𝑡,𝑚𝑖𝑛  - temperatura obliczeniowa dla IV strefy klimatycznej, °C. 
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Z racji dysponowania ograniczoną liczbą pomiarów dla całej sieci ciepłowniczej, 

wybrano metodologię obliczeń polegającą na podzieleniu odbiorców na poszcze-

gólne grupy. Kryteriami doboru do poszczególnych grup były takie parametry jak: 

profil odbiorcy oraz usytuowanie względem siebie poszczególnych odbiorców. Dla 

każdej grupy określono charakterystycznego odbiorcę, przyjętego jako odbiorcę re-

ferencyjnego, który charakteryzuje się wysoką dostępnością pomiarów archiwal-

nych (referenta). Relacja między referentem, a daną grupą określona jest relacją opi-

saną równaniem: 

�̇�𝑚𝑎𝑥,𝑔𝑟 = �̇�𝑚𝑎𝑥,𝑟𝑒𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑡

𝑄𝑔𝑟

𝑄𝑟𝑒𝑓
  

 

(3.2.2) 

�̇�𝑚𝑎𝑥,𝑔𝑟  - maksymalna moc cieplna danej grupy odbiorców, kW; 

�̇�𝑚𝑎𝑥,𝑟𝑒𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑡   - maksymalna moc cieplna referenta, kW; 

𝑄𝑔𝑟   -  roczne zapotrzebowanie na ciepło poszczególnej grupy odbiorców, 

GJ; 

𝑄𝑟𝑒𝑓  -  roczne zapotrzebowanie na ciepło referenta, GJ 

Listę obejmującą: utworzone grupy, przyjętych odbiorców referencyjnych, wyzna-

czone dla nich maksymalne zapotrzebowanie na ciepło przy temperaturze -22°C 

oraz określone na tej podstawie maksymalne zapotrzebowanie na ciepło w danej 

grupie, zawarto w załączniku nr 3.  

Ostatecznie sumaryczne, maksymalne obliczeniowe zapotrzebowanie dla sieci cie-

płowniczej wynosi 28,4 MW. Z uwagi na konieczne do przyjęcia założenia do obli-

czeń, jak np. agregacja odbiorców i założenie profilu odbioru kilku z nich zbliżo-

nego do profilu referenta, można uznać, że wyznaczona wartość potwierdza 

rzeczywiste zapotrzebowanie na moc określone przez Zamawiającego na poziomie 

27,0 MW. 

3.3 Analiza ciśnień w sieci 

Analizę ciśnienia przeprowadzono dla 4 różnych odcinków sieci ciepłowniczej na 

terenie miasta Zambrów. Przyjęte do analizy odcinki przedstawiono na rysunkach 

3.3.1-3.3.2. 
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Rysunek 3.3.1 Wyznaczone magistrale główne – część północna 
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Rysunek 3.3.2 Wyznaczone magistrale główne – część południowa 

Podstawowe dane na temat wybranych odcinków sieci przedstawiono w ta-

beli 3.3.1. 

Tabela 3.3.1 Podstawowe dane na temat analizowanych odcinków sieci ciepłowniczej 

Nitka Całkowita długość, m Różnica terenu (*), m 

Nitka A 1 371 + 12 

Nitka B 1 322 + 13 

Nitka C 2 082 + 8 

Nitka D 2 117 + 12 

(*) - Różnica pomiędzy wysokością źródła, a ostatnim odbiorcą 

Analizę ciśnień wykonano poprzez wyznaczenie wykresów piezometrycznych dla 

każdej z analizowanych nitek sieci ciepłowniczej. Na wykres piezometryczny skła-

dają się elementy takie jak: 
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▪ rzędna terenu – różnica pomiędzy punktem na trasie nitki rurociągu 

(w metrach nad poziomem morza), a wysokością źródła ciepła (w metrach 

nad poziomem morza); 

▪ ciśnienie zasilania oraz powrotu – w wybranych punktach pomiarowych 

na trasie nitek sieci ciepłowniczej. 

Przedstawione na wykresach dane dotyczące ciśnienia zasilania oraz powrotu na 

trasach nitek sieci ciepłowniczej pochodzą z pomiarów przeprowadzonych przez 

Zamawiającego. Zostały one przeprowadzone jednokrotnie w węzłach ciepłowni-

czych u odbiorców ciepła, dla których spodziewane ciśnienie (zwłaszcza na zasila-

niu) powinno być zbliżone do najbliższego punktu na analizowanej magistrali. 

Przyjęte punkty pomiarowe nie są jednak idealnym punktem kontrolnym dla wy-

znaczenia lub potwierdzenia linii ciśnienia w magistrali ciepłowniczej.   

Do każdej wartości cieśnienia pochodzącej z pomiarów dodano ciśnienie wynika-

jące z różnicy poziomów, tworząc linię ciśnienia piezometrycznego. Podczas wy-

konywania obliczeń przyjęto następujące założenia oraz parametry: 

▪ Przelicznik bar/m H2O: 10,1974; 

▪ Gęstość wody (80°C): 970 kg/m3; 

▪ Przyspieszenie ziemskie: 9,81 m/s2; 

▪ Przelicznik Pa/m H2O: 0,0001097. 

Na rysunkach 3.3.3—3.3.6 przedstawiono wykresy piezometryczne poszczegól-

nych analizowanych nitek sieci ciepłowniczej. Punkt (0 , 0) na wykresach odpo-

wiada wysokości źródła tj. 120 m n.p.m.
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Rysunek 3.3.3 Wykres piezometryczny - nitka A 
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Rysunek 3.3.4 Wykres piezometryczny - nitka B 
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Rysunek 3.3.5 Wykres piezometryczny - nitka C 
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Rysunek 3.3.6 Wykres piezometryczny - nitka D 
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Analiza wykonanych wykresów piezometrycznych prowadzi do wniosku, że dla 

sieci istnieje możliwość dalszego obniżenia panujących ciśnień. Wykazanie poten-

cjału do obniżenia tych ciśnień wymaga przeprowadzenia dalszych analiz, obejmu-

jących określenie możliwości eksploatacyjnych istniejących pomp oraz wpływu 

tego spadku na odbiorców krytycznych, znajdujących się na końcach sieci. 

Na podstawie przeprowadzonej analizy wskazuje się również (opisane w kolej-

nych akapitach) wątpliwości co do jednoznaczności zebranych pomiarów ciśnień. 

W układzie idealnym, gdzie nie występowałyby straty miejscowe i liniowe zwią-

zane z przepływem wody przez rurociąg, różnica ciśnień ze względu na samą róż-

nicę wysokości wyniosłaby około 1 bar na każde 10m wysokości w różnicy położe-

nia. Spodziewana rzeczywista różnica w zmierzonych ciśnieniach pomiędzy takimi 

punktami powinna więc być jeszcze wyższa, z uwagi na wspomniane straty na ru-

rociągu. 

Jako przykład podaje się zmierzone ciśnienia dla odbiorcy ul. Obwodowa 2 oraz 

źródła („nitka B”), które zebrano w tabeli 3.3.2. Wynikająca z pomiarów różnica 

ciśnień na zasilaniu pomiędzy tymi punktami to 0,9 bar, podczas gdy różnica wy-

sokości pomiędzy tymi punktami wynosi +13 m względem źródła. Spodziewana 

różnica w ciśnieniu powinna więc wynieść co najmniej 1 bar. 

Tabela 3.3.2 Wartość ciśnień manometrycznych wybranych punktów 

Nazwa punktu 
Wysokość 

punktu, m n.p.m. 
Ciśnienie 

zasilania, bar 
Ciśnienie 

powrotu, bar 

Źródło 120 8,0 6,2 

Nitka D 133 7,1 5,5 

Dodatkowo, na analizowanym odcinku występuje rurociąg kanałowy starszego 

typu, który widocznie wpłynąć powinien na wzrost strat liniowych odcinka. Przy-

kładowo, obliczeniowe liniowe straty ciśnienia (tj. przy założeniu strat miejsco-

wych równych zero) dla nowego rurociągu preizolowanego o: 

▪ współczynniku chropowatości k=0,07 mm, 

▪ średnicy wewnętrznej 150 mm, 

▪ przepływie 20 kg/s, 

wynoszą około 0,6 bar (60 kPa) na odcinku 1 km. Zmierzona różnica ciśnień na 

zasilaniu i powrocie sieci wydaje się więc zbyt niska. Potwierdzenie tych wartości 

wymaga przeprowadzenia dalszych analiz. 

Wnioski i spostrzeżenia 

Z uwagi na wartości wynikające z pozyskanych danych, wskazuje się na możliwość 

wystąpienia błędu odczytu tych wartości lub różnicy czasowej w odczycie parame-

trów w źródle oraz odbiorcy. Odczytane wartości mogą być również wynikiem 

chwilowych zaburzeń. 
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Rozkłady i spadki ciśnień zależą również od prędkości przepływu cieczy, które 

z kolei powiązane są ze średnicą rurociągów oraz strumieniem u poszczególnych 

odbiorców. Z uwagi na brak aparatury pomiarowej na samej sieci (tj. punktach in-

nych niż wybrane węzły; w zakresie strumienia) oraz trudności w określeniu roz-

pływu strumieni dla poszczególnych odcinków, przeprowadzenie dalszej analizy 

przyczyn jest utrudnione. Dla istniejącego systemu pomiarowego, zaleca się sko-

lekcjonowanie większej liczby pomiarów chwilowych dla ciśnień, co pozwoli na 

walidację otrzymanych pomiarów oraz wyeliminowanie pomiarów błędnych, czy 

też nieistotnych, związanych z chwilowym zaburzeniem. 

Analizując jedynie dane przekazane i zakładając ich poprawność stwierdzić 

można, że dla sieci może istnieć potencjał do obniżenia ciśnienia zasilania. Różnice 

pomiędzy linią ciśnień piezometrycznych, a linią wysokości terenu, wynoszą 

w każdym z punktów co najmniej 50 m (H2O), co przekłada się na około 5 bar panu-

jącego nadciśnienia. 

Obniżenie panujących ciśnień wpłynęłoby na obniżenie kosztów pompowania. 

Możliwość wprowadzenia zmian wymaga jednak potwierdzenia zachowania wy-

maganych ciśnień w każdym z punktów sieci, możliwości realizacji tego działania 

przy wykorzystaniu istniejących zespołów pompowych oraz zasadności ekono-

micznej ich ewentualnej wymiany. Dalsza analiza obliczeniowa możliwości obni-

żenia ciśnienia sieciowego wymaga potwierdzenia parametrów eksploatacyjnych 

pomp, ich energochłonności oraz skolekcjonowania pomiarów, które pozwolą na 

określenie występujących spadków ciśnień na sieci w warunkach najbardziej nie-

korzystnych - zgodnie z pozyskanymi informacjami, przekazane dane pochodzą 

z różnych momentów czasowych okresu wiosennego – przejściowego, charaktery-

zującego się występowaniem temperatur dodatnich oraz ujemnych i związaną 

z tym dużą zmiennością zapotrzebowania na ciepło u odbiorców.  

3.4 Analiza rozpływów masowych w sieci 

Dla analizowanej sieci pomiary strumienia, zwłaszcza archiwalne, dostępne są 

w źródle ciepła oraz u wybranych odbiorców, co zobrazowano na rysunku 2.1.2. 

W celu przeprowadzenia analizy rozpływów masowych, przyjęto opisane w dal-

szych akapitach założenia i oszacowano przepływy w głównych magistralach na 

podstawie spodziewanych odbiorów ciepła u odbiorców.  

Jako główne magistrale przyjęto te, prowadzące od źródła, do najdalszych odbior-

ców w danym kierunku. Wyróżniono nikt: A, B, C, D, zgodnie z rysunkami 3.3.1 

oraz 3.3.2 w rozdziale 3.3. 

Na potrzeby oszacowania odbiorów ciepła, odbiorców pogrupowano ze względu 

na ich odległość od siebie (rysunek 3.4.1), a do każdej z utworzonych grup przypi-

sano jednego odbiorcę referencyjnego o znanych pomiarach archiwalnych. Dla tych 

odbiorców wyznaczono krzywe aproksymacyjne pozwalające oszacować: odbiór 

ciepła, temperaturę zasilania oraz temperaturę powrotu, w zależności od tempera-

tury otoczenia. Analogicznie jak przedstawiono to w rozdziale 3.1, dla każdej 
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z grup określono maksymalne obliczeniowe zapotrzebowanie na ciepło. Tempera-

tury powrotu i zasilania przyjęto natomiast takie same jak dla referenta. Dzięki 

wskazanym założeniom możliwe było oszacowanie strumieni dla każdej z utwo-

rzonych grup zgodnie z równaniem 3.4.1. 

�̇� = �̇� 𝑐𝑝 Δ𝑇 (3.4.1) 

�̇� - maksymalna moc cieplna danej grupy odbiorców, kW; 

�̇�   - strumień płynący do odbiorcy (grupy), kg/s; 

𝑐𝑝   - ciepło właściwe wody, 4,2 kJ/kgK; 

Δ𝑇  - różnica temperatur zasilania i powrotu u odbiorcy (grupy), °C 

Analizie poddano wariant o największym spodziewanym natężeniu przepływu – 

tj. wystąpienie temperatury zewnętrznej -22°C w sezonie grzewczym. 
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Rysunek 3.4.1 Przyjęte grupy odbiorców na potrzeby analizy (źródło: opracowanie 
własne na bazie Google Maps) 
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Na tak przygotowanych danych określono strumienie przepływające przez główne 

rurociągi – kluczowe wartości liczbowe w tym zakresie zebrano w tabeli 3.4.1. Przy-

jęte oznaczenia rurociągów przedstawione są na rysunkach 3.4.2 – 3.4.3. 

 
Rysunek 3.4.2 Przyjęte oznaczenia fragmentów sieci – część północna 
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Rysunek 3.4.3 Przyjęte oznaczenia fragmentów sieci – część południowa 
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Tabela 3.4.1 Zestawienie danych pozyskanych oraz wyników obliczeń strumieni masowych dla odcinków sieci ciepłowniczej 

Odcinek 
Obliczeniowa 
średnica, m 

Strumień 
przepływający, 

kg/s 

Prędkość 
przepływu, 

m/s 

Rekomendowana 
prędkość przepływu 
maksymalna, m/s 

Rekomendowany 
strumień 

maksymalny, kg/s 

Pozostała 
dyspozycyjność, 

% 

Nitka A       

11-12 0,106 0,2 0,03 1,00 8,4 97% 

10-11 0,133 2,5 0,19 1,00 13,3 81% 

9-10 0,133 7,5 0,57 1,00 13,3 43% 

8-9 0,159 9,8 0,52 1,00 19,0 48% 

7-8 0,210 16,0 0,48 2,00 66,2 76% 

1-7 0,210 16,7 0,51 2,00 66,2 75% 

0-1 0,259 51,7 1,03 2,00 100,6 49% 

0-0' (*) 0,259 51,7 1,03 2,00 100,6 49% 

Nitka B       

5-6 0,040 0,5 0,45 0,50 0,6 10% 

4-5 0,083 2,7 0,52 1,00 5,2 48% 

3-4 0,259 15,6 0,31 2,00 100,6 85% 

2-3 0,259 28,9 0,57 2,00 100,6 71% 

1-2 0,210 34,9 1,06 2,00 66,2 47% 

0-1 0,259 51,7 1,03 2,00 100,6 49% 

0’-0 (*) 0,259 51,7 1,03 2,00 100,6 49% 



 

Strona 38 z 61 

Odcinek 
Obliczeniowa 
średnica, m 

Strumień 
przepływający, 

kg/s 

Prędkość 
przepływu, 

m/s 

Rekomendowana 
prędkość przepływu 
maksymalna, m/s 

Rekomendowany 
strumień 

maksymalny, kg/s 

Pozostała 
dyspozycyjność, 

% 

Nitka C       

18-19 0,133 1,0 0,08 1,00 13,3 92% 

17-18 0,133 1,4 0,10 1,00 13,3 90% 

16-17 0,133 5,0 0,37 1,00 13,3 63% 

15-16 0,159 8,4 0,44 1,00 19,0 56% 

14-15 0,159 13,7 0,72 1,00 19,0 28% 

13-14 0,259 65,7 1,31 2,00 100,6 35% 

0-13 0,263 71,9 1,39 2,00 103,8 31% 

Nitka D       

21-20 0,210 46,3 1,40 2,00 66,2 30% 

14-20 0,210 52,0 1,57 2,00 66,2 21% 

13-14 0,259 65,7 1,31 2,00 100,6 35% 

0-13 0,263 71,9 1,39 2,00 103,8 31% 

(*) – Punkt 0-0’ uwzględnia dodatkowego odbiorcę znajdującego się tuż przy źródle (ul. Wyszyńskiego 14 -Targowica) 
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Dla poszczególnych odcinków głównych rurociągów wyznaczono jego dyspozy-

cyjność (tabela 3.4.1), którą określono jako maksymalny występujący strumień ob-

liczeniowy, względem rekomendowanego maksymalnego przepływu. Rekomen-

dowane przepływy maksymalne wskazane zostały na podstawie ogólnie 

stosowanych dobrych praktyk eksploatacyjnych oraz doświadczenia własnego. 

Nie oznaczają one wprost maksymalnej, chwilowej przepustowości rurociągu. 

Utrzymywanie znaczących strumieni w stosunku do średnicy rurociągu (a więc 

i prędkości tego strumienia) nie jest rekomendowane ze względu na znaczący przy-

rost spadków ciśnień wraz ze wzrostem prędkości. W celu zobrazowania tych strat, 

na rysunku 3.4.4 przedstawiono przykładowy rozkład obliczeniowych spadków 

ciśnień dla wybranych średnic, w zależności od prędkości przepływu. Wyniki po-

kazano dla rurociągu o długości 1km i rurach hydraulicznie gładkich.  

 
Rysunek 3.4.4 Zależność spadków ciśnień od prędkości dla rurociągu o długości 1km 

Na podstawie przeprowadzonych obliczeń stwierdza się, że: 

▪ Nitka A charakteryzuje się znaczącym zapasem dyspozycyjności (mini-

mum 40%) pod względem przepływów. 

▪ Dla nitki B obecna średnica na końcu rurociągu może limitować poten-

cjalne przyłączenie nowych odbiorców w tej okolicy. Zaznacza się jednak, 

że z uwagi na brak archiwalnych pomiarów temperaturowych dla od-

biorcy końcowego, profil temperatur przyjęto jak dla odbiorcy zlokalizo-

wanego w okolicy ul. Konopnickiej. Przyjęte założenie mogło znacząco 

wpłynąć na otrzymane wyniki dla tego obszaru. 

▪ Nitka C charakteryzuje się dużą dyspozycyjnością na odcinku: od punktu 

rozwidlenia 14 (okolice ul. Fabryczna/Mazowiecka), aż do najdalszego od-

biorcy przy ul. Raginisa. Dyspozycyjność na odcinku łączonym od punktu 
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14 do źródła, wynosi około 30%. W przyszłości, w przypadku planowa-

nego podłączenia dużej liczby odbiorców, bądź zmiany (zwiększenia) pro-

filu odbioru ciepła przez obecnych odbiorców, odcinek ten może stanowić 

tzw. „wąskie gardło” i wymagać zastosowania większych średnic przesy-

łowych. 

▪ Podobnie jak odcinek przyźródłowy nitki C, analizowana nitka D biegnąca 

aż do ul. Legionowej charakteryzuje się przepustowością dla przyjętych 

odbiorów na poziomie około 30%. Oznacza to, że na nitce wciąż występuje 

zapas dyspozycyjności pod względem możliwości przesyłu nią zwiększo-

nego strumienia i zapewnienia dostaw ciepła do nowych odbiorców, jed-

nak nadmiar ten nie jest znaczący.  

Przeprowadzone obliczenia wykonano dla wyznaczonego maksymalnego rzeczy-

wistego zapotrzebowania na ciepło w poszczególnych obszarach sieci (rozdział 

3.2), wynoszącego sumarycznie około 28,4 MW. Moc przyłączeniowa istniejących 

odbiorców to natomiast 40,1 MW co wskazuje, że w chwili wystąpienia deklarowa-

nego maksymalnego poboru ciepła przez wszystkich odbiorców, zachowanie pa-

rametrów jakościowych dostaw ciepła dla obecnych temperatur wymagałoby 

zwiększenia strumieni na wszystkich magistralach o około 30%. W takim wypadku 

analizowane odcinki nitek „D” oraz „C” osiągnęłyby granicę swoich rekomendo-

wanych przepływów maksymalnych. Z uwagi na niewielkie prawdopodobieństwo 

zaistnienia jednoczesnego poboru maksymalnego przez wszystkich odbiorców, 

przebudowa sieci i zwiększenie przepustowości rurociągów nie jest uzasadnione. 

 

3.5 Analiza parametrów pracy sieci 

Na podstawie danych przekazanych przez Zamawiającego (temperatura zasilania 

i powrotu, tabele regulacyjne) oraz danych meteorologicznych z IMGW, dokonano 

analizy pracy ciepłowni. Stwierdza się, że praca źródła może zostać poddana mo-

dyfikacji polegającej na zmniejszeniu temperatury wody sieciowej, przyczyniając 

się tym samym do podniesienia efektywności wytwórczej systemu i zwiększenia 

stopnia wykorzystania ciepła niskotemperaturowego z jednostek kogeneracyjnych. 

Jednak zanim rekomendowane rozwiązanie zostanie wdrożone, należy zwiększyć 

stopień opomiarowania sieci, zwłaszcza newralgicznych odbiorców umiejscowio-

nych na końcowych odcinkach systemu. Dysponując pomiarami z tych obszarów, 

w sposób empiryczny będzie możliwe zweryfikowanie czy obniżenie parametrów 

pracy źródła przyczyni się do występowania w sieci niepożądanych zjawisk – 

w tym przykładowo niedotrzymania zawartych w umowach temperatur zasilania. 

Rekomenduje się więc wdrożenie przynajmniej częściowego systemu pomiaro-

wego z możliwością przesyłu danych i próbę stopniowego obniżenia temperatur 

na zasilaniu, przy jednoczesnym obserwowaniu zmiany parametrów u najdal-

szych, newralgicznych klientów. 

Na rysunkach 3.5.1-3.5.2 przedstawiono pracę sieci wraz z tabelami regulacyjnymi. 

Przedstawione wykresy wyraźnie obrazują, że przez większą część dostępnego 
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okresu pomiarowego, parametry na zasilaniu utrzymywane były na poziomie wyż-

szym niż sugerowany przez obecną tabelę regulacyjną. Potwierdzają to również 

informacje przekazane przez Zamawiającego o przegrzewaniu sieci o około 10°C. 

 
Rysunek 3.5.1 Charakterystyka pracy źródła (kierunek południe) wraz z tabelą 
regulacyjną sieci 

 
Rysunek 3.5.2 Charakterystyka pracy źródła (kierunek północ) wraz z tabelą 
regulacyjną sieci 
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Druga część analizy pracy sieci polegała na ocenie charakterystyk pracy węzłów 

ciepłowniczych. Utworzone w tym zakresie wykresy dla poszczególnych punktów 

zebrano w załączniku nr 4 do niniejszej pracy. Stwierdza się, że ogólny charakter 

pracy węzłów jest prawidłowy. Przebiegi poborów energii cieplnej w wybranych 

węzłach i temperatur wody sieciowej wykazują odwrotnie proporcjonalne prze-

biegi do temperatury otocznia, co świadczy o prawidłowym reagowaniu zmiany 

nastaw na zmienne warunki otoczenia. Przepływ czynnika jest istotnie skorelo-

wany z temperaturą otoczenia, co pozwala stwierdzić, że układy automatyki pogo-

dowej pracują w sposób prawidłowy. Z uwagi na brak informacji o wymaganych 

parametrach gwarantowanych u odbiorców, nie było możliwe oszacowanie poten-

cjału do obniżenia obecnych parametrów tak, aby zachowane zostały warunki 

umowne. Wskazuje się jednak, że w przypadku obszarów, gdzie przeprowadzone 

zostały termomodernizacje obiektów, istnieje znacząca szansa, że obecne instalacje 

ogrzewania są przewymiarowane, co w porozumieniu z odbiorcami może pozwo-

lić na zmianę parametrów umownych i obniżenie temperatur zasilania. Zabieg ten 

finalnie przyczyniłby się do obniżenia również parametrów wody na powrocie 

sieci.  
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4  
Rozbudowa i rozwój 

sieci 

W niniejszym rozdziale przedstawiono działania rozważane przez Zamawiającego 

oraz propozycje dalszych działań, które zidentyfikowane zostały na etapie analizy 

sieci. Opisane w dalszej części działania dotyczą bezpośrednio: rozwoju i rozbu-

dowy sieci, jej dalszej optymalizacji mających na celu poprawę wskaźników eko-

nomicznych i/lub ekologicznych, jak również zmierzających do jej unowocześnie-

nia i automatyzacji. 

4.1 Planowane przyłączenia  

Zgodnie z informacjami przekazanymi przez Zamawiającego, rozważane jest przy-

łączenie do istniejącej sieci ciepłowniczej czterech nowych węzłów, zlokalizowa-

nych w okolicach: 

▪ ul. Kazimierza Pułaskiego 9  (650 kW), 

▪ ul. Rotmistrza Witolda Pileckiego 28  (950 kW), 

▪ ul. Magazynowa 12    (400 kW), 

▪ ul. Obrońców Zambrowa 6   (600 kW). 

Przyłączenie nowych odbiorców może wpłynąć na konieczność zwiększenia para-

metrów sieci: strumienia bądź temperatury zasilania, w celu dotrzymania wyma-

ganych parametrów u odbiorców. 

Rozważani nowi odbiorcy znajdują się przy końcach sieci ciepłowniczej (odpo-

wiednio: górnej części sieci północnej; zachodniej i dolnej części sieci południowej 

– rysunek 4.1), gdzie ryzyko niedotrzymania parametrów ze względu na odległość 

od źródła jest największe. W dalszych akapitach rozważono potencjalny wpływ 

przyłączenia tych odbiorców na pracę sieci. 
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Rysunek 4.1.1 Umiejscowienie nowych rozpatrywanych odbiorców 
(źródło: opracowanie własne na bazie Google Maps) 

Analizując przekazane dane przedstawione w rozdziale 3, jako rodzących najwięk-

sze potencjalne ryzyko eksploatacyjne wskazuje się przyłączenie odbiorców do 

sieci północnej, których łączna moc zamówiona ma wynieść 1,6 MW.  

W celu zbadania wpływu przyłączenia nowych odbiorców do sieci, oszacowano 

zmianę strumienia, jaka wystąpi przy podłączeniu nowych odbiorców. Na cele 

analizy przyjęto, że temperatury zasilania i odbioru będą takie same, jak obecne 

temperatury odbiorców znajdujących się w ich sąsiedztwie. Obliczenia przeprowa-

dzono dla założeń pesymistycznych – tj. temperatury otoczenia wynoszącej -22°C 

oraz przyjęcia, że zakładana moc nowych odbiorców, to równocześnie ich maksy-

malne, rzeczywiste zapotrzebowanie na moc, jakie wystąpi przy tej temperaturze. 

Przy tak określonych: mocy cieplnej, temperaturze zasilania, temperaturze po-

wrotu, wyznaczono strumień przepływający przez dany węzeł analogicznie do me-

todologii przedstawionej w rozdziale 3.4. Wartości te zebrano w tabeli 4.1.1. 
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Tabela 4.1.1 Wartości wyznaczone dla wybranych punktów dla temp. otoczenia -22°C 

Węzeł 
T zasilania, 

°C 
T powrotu, 

°C 
Wymagane zwiększenie 

strumienia, kg/s 

ul. Kazimierza Puła-

skiego 9 
109,7 65,0 3,5 

ul. Rotmistrza Wi-

tolda Pileckiego 28 
109,7 65,0 5,1 

ul. Magazynowa 12 88,8 38,2 1,9 

ul. Obrońców Za-

mbrowa 6 
116,0 56,0 2,4 

W kolejnej tabeli 4.1.2 zebrano wyniki dla możliwej zmiany rozpływu strumieni, 

przy założeniu występowania danych temperatur. 

Tabela 4.1.2 Zestawienie wyników obliczeń strumieni masowych dla odcinków sieci 
ciepłowniczej przed i po przyłączeniu nowych odbiorców 

Odcinek 
Strumień 

przed, 

kg/s 

Strumień 
po, kg/s 

Dyspozycyjność 
przed, % 

Dyspozycyjność 
po, % 

Nitka A     

11-12 0,2 3,7 97% 56% 

10-11 2,5 11,1 81% 17% 

9-10 7,5 16,1 43% -21% 

8-9 9,8 18,4 48% 3% 

7-8 16,0 24,5 76% 63% 

1-7 16,7 25,2 75% 62% 

0-1 51,7 60,2 49% 40% 

0-0' (*) 51,7 60,2 49% 40% 

Nitka B     

5-6 0,5 0,5 10% 10% 

4-5 2,7 2,7 48% 48% 

3-4 15,6 15,6 85% 85% 

2-3 28,9 28,9 71% 71% 

1-2 34,9 34,9 47% 47% 

0-1 51,7 60,2 49% 40% 

0’-0 (*) 51,7 60,2 49% 40% 

Nitka C     

18-19 1,0 1,0 92% 92% 
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Odcinek 
Strumień 

przed, 
kg/s 

Strumień 
po, kg/s 

Dyspozycyjność 
przed, % 

Dyspozycyjność 
po, % 

17-18 1,4 1,4 90% 90% 

16-17 5,0 7,3 63% 45% 

15-16 8,4 10,8 56% 43% 

14-15 13,7 16,1 28% 15% 

13-14 65,7 70,0 35% 30% 

0-13 71,9 76,1 31% 27% 

Nitka D     

21-20 46,3 48,2 30% 27% 

14-20 52,0 53,9 21% 18% 

13-14 65,7 70,0 35% 30% 

0-13 71,9 76,1 31% 27% 

Dwa pierwsze analizowane punkty nowych przyłączeń należą do nitki „A” opisy-

wanej w rozdziale 3, gdzie najmniejszy zapas przepustowości pod względem stru-

mienia występuje na odcinkach 8-9-10, tj. okolicach ulic Papieża Jana Pawła II oraz 

Generała Józefa Bema. Zgodnie z przeprowadzonymi obliczeniami, wymagany 

strumień masowy przy zachowaniu obecnych temperatur, a więc i prędkość na 

wskazanych odcinkach, może wzrosnąć ponad wartości rekomendowane jako 

maksymalne, a w wyniku – zwiększone straty ciśnienia i temperatury na tych od-

cinkach. 

Działaniem zaradczym w tym przypadku może być wymiana rurociągów na ruro-

ciągi o średnicy większej, zwiększenie temperatury zasilania, bądź kompensacja 

dodatkowych spadków ciśnień za pomocą pomp w źródle. Drugie z rozwiązań nie 

jest jednak rekomendowane z uwagi na planowane, docelowe zmniejszenie tempe-

ratury powrotnej w sieci. 

Zaznacza się jednocześnie, że obliczenia oparte zostały o szereg wskazanych w roz-

dziale założeń, w związku z czym rekomenduje się ich dalsze potwierdzenie. Do-

datkowo, jednym z założeń było przyjęcie, że wskazana przyłączeniowa moc od-

biorców jest równocześnie maksymalną mocą, jaka zostanie przez nich pobrana. 

Zaznacza się, że w przypadku odbiorców indywidualnych, innych niż fabryki 

i obiekty specyficzne, maksymalne deklarowane zapotrzebowanie na moc wystę-

puje bardzo sporadycznie bądź w ogóle. Przeprowadzone obliczenia dodatkowe 

pokazały, że odcinek najbardziej narażony na przekroczenie granicznych wartości 

rekomendowanych, znajdzie się na ich granicy przy założeniu zapotrzebowania na 

moc nowych odbiorców na poziomie 65% (~1 050 kW z deklarowanych 1 600 kW) 

ich mocy przyłączeniowej. 

Dla obecnych parametrów eksploatacyjnych sieci, dla nitek „C” oraz „D” przepro-

wadzona analiza nie wskazuje jednoznacznie problemów eksploatacyjnych, które 
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mogłyby wystąpić w związku z przyłączeniem nowych odbiorców. Zaznacza się 

jednak, że obliczeniowa dyspozycyjność nitki „D” spadnie poniżej wartości 30%, 

a dla jednego z odcinków nitki „C” – do 15%, co w przypadku wystąpienia nad-

zwyczajnie niskich temperatur lub wzmożonego zapotrzebowania na ciepło, może 

spowodować niedogrzew u odbiorców lub zwiększenie strat ciśnienia na rurociągu 

związanych ze wzrostem strumienia. 

Z uwagi na małe prawdopodobieństwo wystąpienia maksymalnych poborów 

przez dużą grupę odbiorców, dla obecnych parametrów nie rekomenduje się prze-

budowy rurociągów nitek „C” oraz „D”. 

Ze względów ekonomicznych, dla wybranych odcinków 8-9 oraz 9-10 nitki „A” 

(rys. 3.4.2), a więc wspomnianych we wcześniejszych akapitach okolicach ulic Pa-

pieża Jana Pawła II oraz Generała Józefa Bema, wymiana tych rurociągów na ruro-

ciągi o większej średnicy zalecana jest jedynie w przypadku wystąpienia ich więk-

szej awarii w przyszłości. Długość tych odcinków nie jest znaczna, a oszacowane 

zwiększenie spadków ciśnienia ze względu na zwiększenie strumienia w warun-

kach maksymalnego poboru to około 20-50 kPa, które zakłada się, że może zostać 

skompensowane przez istniejące pompy obiegowe. Niemniej, oszacowano nakłady 

inwestycyjne na ich wymianę, co przedstawiono w tabeli 4.1.3. Wskazane koszty 

określono zgodnie z wycenami wskazanymi w rozdziale 4.2, uwzględniając: zakup 

nowych rurociągów preizolowanych DN 200, demontaż rurociągów obecnych, od-

tworzenie nawierzchni (chodniki, drogi).  

Tabela 4.1.3 Wyniki analizy ekonomicznej dla wymiany wybranych odcinków 

Odcinek Średnica, DN Długość, m Koszt całkowity wymiany, PLN 

8 – 9 200 353 852 106,70 

9 – 10 200 138 333 118,20 

SUMA 200 491 1 185 224,90 

 

4.2  Wymiana rurociągów kanałowych 

Analizę strat ciepła na sieci dla poszczególnych odcinków przedstawiono w roz-

dziale 3.1. Zgodnie z przeprowadzoną analizą, na sieci zidentyfikowano kilka od-

cinków sieci, które nie zostały jeszcze wymienione na preizolowane. Zasadność ich 

wymiany przeanalizowano w niniejszym rozdziale. Zgodnie z przeprowadzonymi 

obliczeniami (rozdział 3.1, tabela 3.1.8), potencjał ograniczenia strat ciepła w wy-

niku tego działania to około 1 774 GJ/rok. 

Nakłady inwestycyjne na wykonanie prac związanych z modernizacją tradycyj-

nych sieci ciepłowniczych na preizolowane zostały oszacowane na podstawie Ka-

talogu Cen Jednostkowych Robót i Obiektów Inwestycyjnych. Jednostkowe nakłady in-

westycyjne, oprócz kosztów samej rury preizolowanej, zawierają koszty takie jak: 

▪ wykonanie wykopu o ścianach pionowych wraz z jego umocnieniem, 
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▪ wykonanie podłoża pod rurociąg, 

▪ ułożenie rurociągów w wykopie, 

▪ ręczne obsypanie rur piaskiem wraz z zagęszczeniem, 

▪ zasypanie wykopów warstwami ziemi, 

▪ przeprowadzenie prób szczelności rurociągu, 

▪ oznaczenie trasy ciepłociągu taśmą ostrzegawczą. 

Jednostkowe nakłady inwestycyjne na metr bieżący sieci ciepłowniczej w zależno-

ści od jego średnicy przedstawiono w tabeli 4.2.1.  

Tabela 4.2.1 Jednostkowe koszty inwestycyjne modernizacji sieci ciepłowniczej 

w zależności od średnicy rurociągu 

Średnica rurociągu, DN Jednostkowy nakład inwestycyjny, PLN/mb 

32 798.52 

40 848.09 

50 922.25 

65 961.14 

80 1 109.03 

100 1 189.3 

125 1 349.73 

150 1 643.65 

200 2 290.09 

250 2 461.21 

Dodatkowym elementem ponoszonych nakładów inwestycyjnych są koszty de-

montażu starych rur oraz odtworzenie terenu do stanu sprzed modernizacji. Jed-

nostkowe koszty związane z demontażem rurociągów przedstawiono w tabeli 

4.2.2. 

Tabela 4.2.2 Jednostkowe koszty demontażu rurociągów stalowych w zależności od 
średnicy 

Średnica rurociągu, DN Jednostkowe koszty demontażu rurociągów 
stalowych, PLN/mb 

32 3.22 

40 3.79 

50 4.50 

65 5.61 

80 7.35 

100 9.01 

125 1.34 

150 13.13 

200 17.20 
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Średnica rurociągu, DN Jednostkowe koszty demontażu rurociągów 
stalowych, PLN/mb 

250 20.13 

Ostatnią składową jednostkowych nakładów inwestycyjnych jest koszt związany z 

odtworzeniem terenu po modernizacji, w tym: 

▪ wykonanie nawierzchni z mieszanki mineralno-bitumicznej, 

▪ wykonanie chodnika z kostki brukowej, 

▪ wykonanie trawników darniowych. 

Jednostkowe koszty związane z odtworzeniem terenu przedstawiono w tabeli 

4.2.3. 

Tabela 4.2.3 Jednostkowe koszty związane z odtworzeniem terenu po wykonaniu prac 
modernizacyjnych 

Rodzaj prac Jednostkowy koszt wykonania 

Wykonanie chodnika z kostki brukowej be-

tonowej o grubości 6 cm, kolorowej, ukła-

danej na podsypce piaskowej, spoiny wy-

pełnione piaskiem 

83.77 PLN/m2 

Wykonanie nawierzchni (warstwy wiążą-

cej oraz ścieralnej) z mieszanki mineralno-

bitumicznej AC 11 W o grubości warstwy 4 

cm 

71.63 PLN/m2 

Wykonanie trawnika darniowego wraz z 

nawożeniem 
43.99 PLN/m2 

W celu ujednolicenia obliczeń ekonomicznych założono podział terenu wymagają-

cego odtworzenia przedstawiony w tabeli 4.2.4. 

Tabela 4.2.4 Udział rodzaju terenu w całkowitym obszarze wymagającym odtworze-
nia 

Rodzaj prac Udział w całkowitym terenie do 
odtworzenia 

Wykonanie chodnika z kostki brukowej  60% 

Wykonanie nawierzchni z mieszanki mine-

ralno-bitumicznej  
30% 

Wykonanie trawnika darniowego  10% 

Podczas wykonywania obliczeń założono, że teren wymagający odtworzenia zo-

stanie obliczony zgodnie z równaniem 4.2.1. 

𝐴𝑜 = 𝐷𝑛𝑜𝑚 ∙ 2 + 1 , 𝑚 (4.2.1) 

Gdzie: 

𝐷𝑛𝑜𝑚 - średnica nominalna modernizowanego rurociągu, m. 
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Jednostkowe koszty związane z odtworzeniem terenu po wykonaniu modernizacji 

przedstawiono w tabeli 4.2.5. 

Tabela 4.2.5 Jednostkowe koszty odtworzenia terenu po modernizacji sieci 

Średnica rurociągu, DN Jednostkowe koszty odtworzenia terenu, 
PLN/mb 

32 81,02 

40 82,24 

50 83,77 

65 86,05 

80 88,33 

100 91,38 

125 95,19 

150 99,00 

200 106,61 

250 114,23 

Całkowite jednostkowe koszty związane z wykonaniem modernizacji sieci cie-

płowniczej, uwzględniające koszty demontażu starych rurociągów, wykonania 

modernizacji rurociągów na preizolowane oraz odtworzenia terenu przedstawiono 

w tabeli 4.2.6. 

Tabela 4.2.6 Całkowite jednostkowe koszty modernizacji sieci ciepłowniczej w zależ-
ności od jej średnicy 

Średnica rurociągu, DN Całkowite jednostkowe koszty modernizacji sieci 
ciepłowniczej, PLN/mb 

32 882,77 

40 934,12 

50 1 010,52 

65 1 052,80 

80 1 204,71 

100 1 289,69 

125 1 455,25 

150 1 755,78 

200 2 413,90 

250 2 595,57 

Wyniki analizy ekonomicznej dla poszczególnych odcinków sieci przedstawiono 

w tabeli 4.2.7. 
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Tabela 4.2.7 Wyniki analizy ekonomicznej dla wymiany wybranych odcinków 

Odcinek 
Średnica, 
DN 

Długość, 
m 

Koszt całkowity 
modernizacji, PLN 

Oszczędność 
roczna, PLN/rok 

SPBT,lat 

6D - 7D 200 46 112 174 6 951 16 

7D - 8D 125 80 95 895 11 016 9 

Z - 0G 250 55 142 756 5 148 28 

1G - 2G 250 230 597 993 33 532 18 

2G - 3G 250 175 454 926 25 509 18 

3G - 4G 250 184 477 550 33 031 14 

3G - 4G 159 28 49 698 570 87 

 SUMA: 799 1 930 992 115 757 17 

Jako wskaźnik oceny opłacalności inwestycji przedstawiono prosty czas zwrotu 

(SPBT) będący stosunkiem szacowanych oszczędności, do całkowitego kosztu da-

nego przedsięwzięcia. Zyskiem związanym z wdrażaniem inwestycji jest oszczęd-

ność związana z ograniczeniem strat ciepła dzięki modernizacji sieci ciepłowniczej. 

Jednostkowa cena ciepła została przyjęta według obowiązującej taryfy sprzedażo-

wej na poziomie 57,92 PLN/GJ. 

Zgodnie z przeprowadzoną analizą, prosty czas zwrotu dla części odcinka 3G – 4G 

wynosi 87 lat, co jednoznacznie wskazuje na brak opłacalności jego modernizacji. 

Stosunkowo długim czasem zwrotu charakteryzuje się również odcinek Z-0G 

(28 lat), tj. odcinek przylegający do źródła w południowej części sieci. Ze względów 

ekonomicznych modernizacja tych dwóch odcinków w chwili obecnej nie jest jed-

noznacznie rekomendowana. Opłacalność ich wymiany może jednak ulec popra-

wie w wyniku uwzględnienia możliwości uzyskania dofinansowania do wymiany, 

co wpłynie na zmniejszenie ponoszonych kosztów inwestycyjnych. 

4.3 System monitoringu i automatyzacja 

sieci 

Monitorowanie i kontrola parametrów pracy sieci ciepłowniczej jest kluczowym 

zadaniem pozwalającym zarówno na stosowanie optymalnych parametrów wody 

grzewczej, jak i na identyfikację nieprawidłowości bądź awarii. Z kolei utrzymy-

wanie optymalnych parametrów wody grzewczej oraz szybkie zidentyfikowanie i 

zlokalizowanie awarii gwarantuje minimalizację kosztów związanych z przesyłem 

ciepła do odbiorców. 

W chwili obecnej system ciepłowniczy w Zambrowie posiada ograniczoną funkcjo-

nalność w zakresie monitorowania i kontroli parametrów sieci. Należy podkreślić 

stosowanie automatyki pogodowej w każdym z węzłów cieplnych odbiorców, jed-

nakże pomiary temperatury czynnika w sieci ciepłowniczej, czy też pomiary ciśnie-

nia w sieci ciepłowniczej są z reguły analogowe, co ogranicza ich archiwizację, jak 



 

Strona 52 z 61 

również ich bieżący monitoring. Istnieją węzły z dostępnymi zarchiwizowanymi 

dla liczników pomiarami temperatur w rozdzielczości godzinowej za okres dwóch 

miesięcy poprzedzających dzień odczytu. Dostępne pomiary bez dodatkowych 

czynności nie pozwalają na efektywne ich wykorzystanie. Opis wymaganych czyn-

ności umożliwiających ich użyteczne wykorzystanie został określony w dalszych 

akapitach w proponowanych wariantach rozbudowy systemu pomiarowego miej-

skiej sieci ciepłowniczej w Zambrowie. 

Głównymi parametrami, których kontrola i monitoring podczas eksploatacji sieci 

ciepłowniczej może przynieść wymierne efekty w postaci ograniczenia kosztów 

przesyłu ciepła, są temperatura wody sieciowej na zasilaniu i powrocie oraz ciśnie-

nie wody sieciowej w poszczególnych punktach sieci. Dodatkowo, korzystając z 

liczników energii i wspomnianych pomiarów temperatur, kontroli może podlegać 

także strumień przepływającego medium, co umożliwia bilansowanie rozpływów 

czynnika w sieci oraz ocenę poprawności stosowanych średnic rurociągów do wy-

stępujących i planowanych przepływów w sieci w celu utrzymywania racjonalnych 

poziomów liniowych strat ciśnienia.  

Pomiary temperatury na zasilaniu oraz powrocie mogą posłużyć do obliczenia ak-

tualnych strat ciepła z sieci ciepłowniczej, jak również do oceny efektywności pracy 

źródła ciepła. W konsekwencji, biorąc pod uwagę posiadanie przez Zamawiającego 

sieci przesyłowej jak i źródła, dane temperaturowe występujące w sieci mogą po-

służyć jako dane wsadowe do modelu optymalizacji kosztów pracy systemu cie-

płowniczego. Model ten uwzględniałby koszty przesyłu ciepła, na które składają 

się koszty: strat ciepła oraz koszty pompowania oraz koszty wytwarzania ciepła w 

źródle. Wyniki obliczeń optymalnych temperatur mogą stanowić wskazówkę dla 

operatora systemu, bądź też mogą być zaimplementowane do systemu sterowania 

siecią cieplną jako parametry zadane dla eksploatacji sieci. 

Ponadto, monitoring przepływu w krytycznych komorach na sieci w połączeniu z 

monitoringiem strumieni czynnika w węzłach, umożliwia szybką reakcję na wy-

stępujące awarie na sieci. Biorąc pod uwagę dobry stan sieci, która w większości 

zbudowana jest z rur preizolowanych, efekty z wdrożenia monitoringu przepły-

wów w sieci będzie miał ograniczony wpływ na korzyści ekonomiczne. Ponadto, z 

uwagi na promieniowy charakter sieci, zmiany armatury odcinającej nie są reko-

mendowane z punktu widzenia optymalizacji pracy sieci, jednakże z uwagi na stan 

techniczny należy rozważyć konieczność ich wymiany. 

Ważną rolę w optymalizacji pracy sieci pełni monitoring ciśnienia. Optymalizacja 

sieci mająca na celu ograniczenie kosztów eksploatacji ma ograniczenia wynikające 

z wymaganej dyspozycji ciśnienia u wszystkich odbiorców. Na niedotrzymanie 

dyspozycji ciśnienia w szczególności narażeni są odbiorcy znajdujący się w najbar-

dziej oddalonych od źródła punktach. Stąd też model optymalizacyjny powinien 

uwzględniać analizę dyspozycji ciśnienia, która może stanowić ograniczenie dla 

dalszej optymalizacji parametrów temperaturowych. Należy mieć również na uwa-

dze kolejną możliwość optymalizacji pracy sieci wynikającą z zapewnienia mini-
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malnej wymaganej dyspozycyjnej różnicy ciśnienia w sieci, co wpłynie bezpośred-

nio na ograniczenie kosztów pompowania, a co w chwili obecnej -z uwagi na brak 

bieżącego podglądu parametrów u odbiorców- powoduje konieczność utrzymy-

wania podwyższonych parametrów ciśnieniowych wody w źródle.  

 

W celu realizacji optymalizacji pracy sieci, wskazane jest wprowadzenie ustanda-

ryzowanego systemu telemetrii, umożliwiającego monitoring i archiwizację klu-

czowych wymienionych powyżej parametrów w: węzłach cieplnych, wybranych 

komorach ciepłowniczych oraz w źródle ciepła. Dzięki zastosowaniu telemetrii i 

tym samym bieżącemu monitoringowi parametrów sieci, uzyskana zostanie moż-

liwość bieżącej diagnostyki pracy sieci oraz -przy wykorzystaniu modelu ekono-

micznego- możliwość analizy kosztu dostaw ciepła. Kolejną korzyścią z implemen-

tacji systemu telemetrii będzie budowa bazy danych dotyczących pracy sieci i 

dostęp do danych w niej zawartych w celu dokonania symulacji i utworzenia mo-

delu sieci umożliwiającego w przyszłości analizę zachowania się systemu ciepłow-

niczego w przypadku istotnych zmian w funkcjonowaniu sieci, takich jak przyłą-

czenia nowych odbiorców, awarie, zmiana kluczowych parametrów. 

Uwzględniając powyżej wymienione cechy systemu do potencjalnej optymalizacji, 

konieczne jest poniesienie nakładów inwestycyjnych na zakup bądź instalację na-

stępujących elementów: 

▪ czujniki,   

▪ przetworniki,  

▪ ciepłomierze,  

▪ rejestratory,  

▪ urządzenia zasilające, 

▪ moduły komunikacji Internet/GSM, 

▪ system zdalnego nadzoru i sterowania (SCADA) z wizualizacją sieci na 

mapie GIS, 

▪ baza danych,  

▪ modele bilansowe,  

▪ modele ekonomiczne,  

▪ modele optymalizacyjne,  

▪ modele symulacyjne sieci,  

▪ moduł optymalizujący. 

Proponowany zakres inwestycji obejmuje trzy warianty konfiguracji systemu do 

monitoringu i optymalizacji sieci ciepłowniczej: 

▪ Wariant I – wariant oszczędny 

▪ Wariant II – wariant pełny (docelowy) 

▪ Wariant III – wariant podstawowy (rekomendowany) 
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Cechy charakterystyczne rozpatrywanych wariantów 

W wariancie I (wariancie oszczędnym) zakłada się regularny odczyt archiwizowa-

nych obecnie parametrów i tworzenie bazy danych na bazie pobieranych danych. 

Odczyt danych w tym wariancie odbywałby się co 2 miesiące bądź częściej – w za-

leżności od dostępnych możliwości zapisu/odczytu danych w istniejących ukła-

dach pomiarowych. W przypadku tego wariantu, z uwagi na brak bieżącej akwi-

zycji danych, brak systemu SCADA.  

W drugim (pełnym) wariancie zakładane jest opomiarowanie około 173 węzłów 

cieplnych. Pomiary te mają zawierać pomiar temperatury nośnika, ciśnienia w ru-

rociągu oraz, jeśli będzie to konieczne, strumienia przepływu (powrót oraz zasila-

nie). Jak również obejmuje opomiarowanie, pod względem temperatury, ciśnienia 

oraz opcjonalnie strumienia przepływu, komór rozdzielczych w 27-30 najważniej-

szych punktach sieci. Komory nie posiadają obecnie opomiarowania ani doprowa-

dzonego zasilania. Z tego względu, preferowana forma zasilania urządzeń, to zasi-

lanie własne bateryjne, gdzie zestawy bateryjne wymieniane są przeważnie raz do 

roku – alternatywę dla tego rozwiązania stanowi konieczność przyłączenia punktu 

do sieci elektroenergetycznej. Dla całego systemu pomiarowego opracowany zo-

stałby system SCADA, który pozwoli na monitoring oraz archiwizację danych 

w centrali Zamawiającego. Dodatkowo, należy uwzględnić utworzenie i imple-

mentację modeli optymalizacyjnych, wykorzystujących pozyskiwane dane. W tym 

wariancie komory zostaną zaopatrzone w komplet czujników oraz telemetrię, 

a także o zestaw bateryjny do zasilania komory. Oszacowane w kolejnym podroz-

dziale koszty zawierają również cenę zakupu serwera pozwalającego na gromadze-

nie danych. 

Trzeci wariant jest ograniczoną wersją wariantu drugiego, który przy ograniczo-

nym budżecie powinien zapewnić funkcjonalność optymalizacyjną systemu na wy-

sokim poziomie. W wariancie tym zakładane jest opomiarowanie około 50 węzłów 

cieplnych. Pomiary te mają zawierać pomiar: temperatury nośnika, ciśnienia w ru-

rociągu oraz, jeśli będzie to konieczne, strumienia przepływu (powrót oraz zasila-

nie). Jak również obejmuje opomiarowanie, pod względem temperatury, ciśnienia 

oraz opcjonalnie strumienia przepływu, komór rozdzielczych w około 10 najważ-

niejszych punktach sieci. Komory nie posiadają obecnie opomiarowania ani dopro-

wadzonego zasilania. Preferowana forma zasilania urządzeń, to zasilanie własne 

bateryjne. W tym wariancie należy uwzględnić wyposażenie w telemetrię wybra-

nych węzłów, w tym krytycznych (ul. Legionowa 2, ul. Cmentarna, ul. Obwodowa 

2, ul. Kazimierza Pułaskiego 9 i 18, ul. Pileckiego 28, oraz źródła). Dodatkowo dla 

całego systemu pomiarowego opracowany będzie system SCADA, który pozwoli 

na monitoring oraz archiwizację danych w centrali Zamawiającego. Dodatkowo, 

należy uwzględnić modele optymalizacyjne, wykorzystujące pozyskiwane dane. 

Oszacowane w kolejnym podrozdziale koszty zawierają również cenę zakupu ser-

wera pozwalającego na gromadzenie danych. Proponowane rozmieszczenie komór 

znajduje się w załączniku 5. 
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Budżet wymagany dla realizacji wariantów 

Do wyznaczenia szacunkowych kosztów inwestycji posłużyły dane z zebranych 

przez spółkę Exergon ofert od dostawców technologii, jak również wykorzystano 

publicznie dostępne informacje dotyczące podobnych inwestycji realizowanych 

w ostatnich latach na terenie kraju. Szczegółową wycenę poszczególnych warian-

tów oraz przyjęte ceny jednostkowe urządzeń zawarto w załączniku 6 do niniejszej 

pracy. W wycenie uwzględniano komponenty takie jak: przetworniki ciśnienia, 

czujniki temperatur, przepływomierze, dodatkowe osłony urządzeń, zestawy ko-

lekcjonowania i przesyłu danych pomiarowych, stworzenie wizualizacji odczyty-

wanych danych na obiekcie, posadowienie serwera dla zbieranych danych. W wy-

cenie uwzględniono również szacowane koszty dodatkowe, obejmujące 

dodatkowe koszty montażu i wydatki nieprzewidziane, które przyjęto na poziomie 

20% kosztu nowych czujników. Sumaryczne oszacowane koszty dla poszczegól-

nych wariantów przedstawiają się następująco: 

▪ Wariant I – Brak kosztów; 

▪ Wariant II – 1 718 724,00 PLN; 

▪ Wariant III – 710 380,00 PLN. 

Zaznacza się, że wdrożenie systemu zdalnego przesyłu danych będzie wiązało się 

również z ponoszeniem dodatkowych kosztów operacyjnych: związanych z zasila-

niem punktów (pobór energii/wymiana baterii) oraz przesyłu danych przy pomocy 

modułów GSM (koszty abonamentowe ok. 10 PLN/mies. za kartę). 

Docelowo, możliwe jest stopniowe dochodzenie do rozważanego wariantu peł-

nego opomiarowania i monitorowania sieci (Wariant II). W każdym z kolejnych 

proponowanych wariantów w kolejności: Wariant I > Wariant III > Wariant II, roz-

szerzona zostaje funkcjonalność systemu oraz liczba monitorowanych punktów 

sieci, w związku z czym możliwe jest stopniowe wdrażanie kolejnych proponowa-

nych komponentów. Ścieżkę stopniowego dochodzenia do pełnego opomiarowa-

nia sieci oraz związane z tym wydatki kolejnych etapów przedstawiono na ry-

sunku 4.3.1. 

 
Rysunek 4.3.1 Szacowane koszty stopniowej realizacji „wariantu II pełnego” 
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Wady i zalety wariantów 

W tabeli 4.3.1 zestawiono podstawowe zalety i wady zastosowania wariantów au-

tomatyzacji sieci. 

Tabela 4.3.1 Wady i zalety proponowanych wariantów 

Wariant Wady Zalety 

Wariant I 

❖ działanie niskoinwesty-

cyjne 

❖ działanie możliwe do 

rozpoczęcia natychmia-

stowo 

❖ ograniczona liczba węzłów z dostęp-

nymi zarchiwizowanymi parame-

trami 

❖ duża pracochłonność wymagana do 

utworzenia pełnej i wiarygodnej bazy 

danych 

❖ czasochłonny (co najmniej rok) pro-

ces pozyskiwania wiarygodnej bazy 

danych 

❖ brak możliwości bieżącego monito-

ringu parametrów 

❖ niska dokładność wyników na pod-

stawie pozyskanych danych z uwagi 

na niejednoczesność próbkowania 

pomiarów 

Wariant 

II 

❖ pełny obraz systemu cie-

płowniczego umożliwia-

jący bieżącą kontrolę 

nad jego pracą 

❖ wyeliminowanie ko-

nieczności przejazdów 

do węzłów w celu doko-

nania odczytów parame-

trów z urządzeń pomia-

rowych 

❖ możliwość utworzenia 

precyzyjnych modeli 

sieci, wraz z walidacją 

modeli na podstawie 

zarchiwizowanych da-

nych 

❖ uzyskanie pełnej funk-

cjonalności systemu op-

tymalizacyjnego w nie-

długim czasie (ok. pół 

roku od odbioru) 

❖ wariant ten cechuje się najwyższymi 

nakładami inwestycyjnymi 

❖ wykonanie pełnego opomiarowania 

wiąże się z czasochłonnością 
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Wariant Wady Zalety 

Wariant 

III 

❖ zapewnienie podstawo-

wych informacji doty-

czących stanu pracy sieci 

przy ograniczonych na-

kładach inwestycyjnych 

❖ zapewnienie podstawo-

wych funkcjonalności 

optymalizacyjnych przy 

ograniczonych nakła-

dach inwestycyjnych 

❖ ograniczenie konieczno-

ści przejazdów do wę-

złów w celu dokonania 

odczytów parametrów z 

urządzeń pomiarowych 

❖ możliwość stopniowej 

rozbudowy systemu te-

lemetrii 

❖ brak pełnego opomiarowania, ogra-

niczenie tym samym dokładności od-

wzorowania i możliwy brak kom-

pletnych informacji dotyczących 

pracy sieci 

❖ możliwe wystąpienie trudności w 

walidowaniu modelu, pogorszona ja-

kość informacji zwrotnych z modelu 

optymalizacji 

❖ konieczność poniesienia pewnych 

kosztów stałych w postaci systemu 

SCADA oraz modeli optymalizacyj-

nych niezależnie od liczby monitoro-

wanych i archiwizowanych parame-

trów 

Określenie dalszego potencjału optymalizacyjnego 

Posiadanie rozbudowanej bazy danych z parametrami pracy systemu ciepłowni-

czego daje możliwości implementacji kolejnych narzędzi optymalizacyjnych – 

w tym narzędzi predykcyjnych, umożliwiających precyzyjne sterowanie siecią cie-

płowniczą, przewidując zapotrzebowanie na ciepło u odbiorców z wyprzedze-

niem.  

Implementacja narzędzi predykcyjnych wraz z systemem pełnego sterowania zdal-

nego zaworami, zasuwami i pompami, pozwala na wykonanie dalszej, pełnej au-

tomatyzacji sieci – ze względów bezpieczeństwa zalecany jest jednak nadzór ope-

ratorski nad jej działaniem. Wykonanie i wdrożenie tych narzędzi jest jednak 

działaniem długoterminowym. Do poprawnego wykonania i walidacji modeli re-

komendowane jest skolekcjonowanie danych pomiarowych z pracy sieci za okres 

przynajmniej 2-3 pełnych lat eksploatacji. Sama implementacja modeli na obiekcie 

wymaga dalszych prac, kalibracji i testowania w warunkach rzeczywistych.  

Modele predykcyjne pozwalają na sterowanie parametrami sieci na podstawie 

przyszłych, spodziewanych parametrów otoczenia oraz spodziewanego zapotrze-

bowania na ciepło u odbiorców. Docelowo, pozwalają więc one na optymalizację 

parametrów pracy sieci tak, aby nie była ona przegrzewana, a zadane parametry 

wymagane u odbiorców zapewnione. Zbliżoną funkcjonalnością cechują się rów-

nież moduły automatyki pogodowej w węzłach. Z założenia, narzędzia predyk-

cyjne pozwalają jednak na większą dokładność oraz w przeciwieństwie do lokal-

nych sterowników działających miejscowo - objęcie systemem predykcji całej sieci 

ciepłowniczej. 
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Jedną z innych funkcjonalności narzędzi predykcyjnych jest również możliwość 

wczesnej detekcji problemów eksploatacyjnych oraz planowania remontów. W po-

łączeniu z modułem detekcji anomalii, wycieków, czy pomiarów ciśnień na po-

szczególnych odcinkach, są one w stanie oszacować zużycie eksploatacyjne wybra-

nych komponentów i powiadomić o jego spodziewanej dacie koniecznego remontu 

bądź wymiany. 

Wycena opracowania i wdrożenia modeli predykcyjnych zależna jest od stopnia 

złożoności sieci, dostępnych pomiarów, czy spodziewanej liczby parametrów wyj-

ściowych/sterujących, które mają być zwracane z modelu. Szacunkowe koszty wy-

konania takich modeli ocenia się na około 200 tys. PLN. Na tym etapie zasadne jest 

również wprowadzenie elementów dalszej automatyzacji sieci i zdalnego sterowa-

nia rozpływami strumieni, co poprzez możliwość dynamicznej zmiany strumieni 

w poszczególnych obszarach odbiorczych, przyczyni się do dalszego obniżenia 

strat cieplnych i ciśnieniowych. Kolejną zaletą wprowadzenia pełnej automatyzacji 

jest również ograniczenie prac terenowych związanych z koniecznością ręcznego 

przestawienia zaworów. Z powodu znaczących kosztów, zaleta ta ma jednak 

zwiększone uzasadnienie dla sieci o dużej rozległości i wielu punktach wymaganej 

regulacji strumienia. Przykładowy koszt wyposażenia rurociągu DN80 w jeden za-

wór z możliwością sterowania elektrycznego to 4-6 tys. PLN, co wymaga uwzględ-

nienia dodatkowych kosztów montażowych, integracji z systemem pomiarowo-

sterującym oraz doprowadzenia zasilania. 
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5  
Podsumowanie i wnioski 

Przekazane przez Zamawiającego informacje oraz dostępne dane pomiarowe, po-

zwoliły na przeprowadzenie analizy dla aspektów takich jak: występujące straty 

ciepła na sieci ciepłowniczej, występujące zapotrzebowanie na moc cieplną, dyspo-

zycyjność poszczególnych odcinków sieci, czy parametry pracy sieci w dostępnym 

okresie pomiarowym. 

Zidentyfikowane straty ciepła na sieci w skali rocznej to około 18,2 tys. GJ, co sta-

nowi zaledwie 7,7% ciepła do niej doprowadzonego. Wyznaczone straty nie są zna-

czące i stanowią o dobrym stopniu izolacji sieci. Większość z istniejących rurocią-

gów to rurociągi preizolowane ułożone w gruncie. Przeprowadzona analiza 

zasadności wymiany pozostałych rurociągów kanałowych na nowe rurociągi prei-

zolowane wykazała, że ich wymiana może być uzasadniona ekonomicznie. Prosty 

czas zwrotu tej inwestycji – wynikający z ograniczenia strat ciepła – to około 17 lat, 

podczas gdy szacowana żywotność rurociągów to przynajmniej 20-25 lat eksploat-

acji. Opłacalność inwestycji poprawi dodatkowo uwzględnienie pozyskania dofi-

nansowania, co nie zostało ujęte w przeprowadzonych obliczeniach. 

Możliwości ograniczenia strat ciepła na rurociągach systemu ciepłowniczego na-

leży więc poszukiwać w obniżeniu parametrów temperaturowych pracy sieci. 

Wprowadzenie tego działania wymaga jednak przeprowadzenia dalszych analiz 

i potwierdzenia możliwości dotrzymania gwarantowanych parametrów u odbior-

ców. Alternatywnie, rekomenduje się przeprowadzenie analizy możliwości 

zmiany umów i obniżenia parametrów gwarantowanych (temperatur) u odbior-

ców, poprzez przeprowadzenie rozmów z odbiorcami i wykonanie testowego ob-

niżenia parametrów zasilania. Działanie to jest zasadne przede wszystkim dla ob-

szarów, w których przeprowadzone zostały termomodernizacje, a istniejące 

systemy grzewcze są przewymiarowane względem rzeczywistych potrzeb grzew-

czych. 

W zakresie rozważanych nowych odbiorców ciepła, nie zidentyfikowano proble-

mów wskazujących jednoznacznie na brak możliwości ich przyłączenia. Dla wa-

runków obliczeniowych -22°C, szacowane wymagane zwiększenie strumienia na 
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wybranych odcinkach wpłynie na zwiększenie strat ciśnienia o 20-50 kPa. Z uwagi 

na braki w dostępnych danych pomiarowych oraz konieczność przyjęcia dodatko-

wych założeń do obliczeń, wpływ przyłączenia nowych odbiorców i zapewnienia 

im wymaganych dostaw ciepła, oszacowano z pewnym przybliżeniem. Z tego 

względu nie potwierdzono też jednoznacznie możliwości zapewnienia ciśnienia 

dyspozycyjnego. 

Z uwagi na zidentyfikowany problem w dostępie do danych pomiarowych na sieci 

ciepłowniczej, w ramach opracowania zaproponowane zostały rozwiązania zmie-

rzające do utworzenia kompletnego systemu monitoringu i potencjalnej przyszłej 

automatyzacji sieci. Proponowanym rozwiązaniem, które pozwoli na kontrolę i op-

tymalizację pracy sieci, jest stopniowa rozbudowa opomiarowania węzłów oraz 

komór. W celu stopniowania kosztów modernizacji, proponuje się rozpoczęcie 

działań od opomiarowania wybranych punktów na sieci i utworzenia systemu ko-

lekcjonowania danych (proponowany Wariant III; rozdział 4.3), co pozwoli na cią-

głą kontrolę parametrów w jej najbardziej wrażliwych punktach (m.in. odbiorcach 

krytycznych znajdujących się na końcach sieci) oraz zebranie kompletu reprezen-

tatywnych pomiarów pracy sieci dla całego roku. Kolejnym krokiem byłoby stop-

niowe uzupełnianie systemu o kolejne punkty pomiarowe na sieci, aż do finalnego 

opomiarowania całej infrastruktury (Wariant II). Tak zaplanowane działania po-

zwolą: elastycznie dostosować plany budżetowe na kolejne lata; stopniowo typo-

wać obszary charakteryzujące się zwiększonymi problemami eksploatacyjnymi 

i wymagające priorytetowego rozszerzenia systemu kontroli i nadzoru. Stopniowe 

wdrażanie nowych punktów pomiarowych pozwoli również na okresową kontrolę 

zasadności implementacji kolejnych punktów pomiarowych oraz ich zagęszczenia.  
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6  
Spis załączników 
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wody sieciowej dla zambrowskiej sieci ciepłowniczej 

Załącznik nr 5 – Proponowane rozmieszczenie komór z zainstalowanymi czujni-

kami oraz telemetrią 

Załącznik nr 6 – Wycena poszczególnych wariantów oraz przyjęte ceny jednost-

kowe urządzeń 

 


