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ABSTRACT

W niniejszym artykule zaprezentowano geotermiczno-gazow¹ ciep³owniê w Pyrzycach oraz efekty jej dzia³ania. Budowa
instalacji ciep³owniczej w gminie Pyrzyce trwa³a od 1992
do1997 roku. Koszt ca³ego przedsiêwziêcia wyniós³ 60,6 mln
z³. W efekcie dzia³ania instalacji radykalnie zmniejszy³o siê
zanieczyszczenie powietrza. W wyniku redukcji zawartoci
dwutlenku wêgla, siarki, tlenku azotu i wêgla oraz popio³ów
w powietrzu, znacznie poprawi³a siê zdrowotnoæ mieszkañców
gminy.

In this paper the geothermal-gas heating plant in Pyrzyce (NW
Poland) has been presented as well as the results of its
operating. The building of installation had lasted since 1992
to 1997. The total cost of it was 60.6 mln z³. In the result of its
operation the pollution of the air in Pyrzyce has been
significantly reduced. The content of CO2, SO2, NO, CO and
ashes in the air decreased which resulted in increased the
healthy of inhabitants.

PRZYCZYNY PODJÊCIA DZIA£AÑ NA RZECZ
ZMIANY SYSTEMU OGRZEWANIA MIASTA

w ogrzewaniu miasta. Znaj¹c zasoby wód geotermalnych w Polsce, a w tym równie¿ na terenie okrêgu
szczeciñsko-³ódzkiego, który równie¿ obejmuje miasto
i gminê Pyrzyce, przyst¹piono do rozeznania warunków geologicznych oraz wziêto pod uwagê mo¿liwoæ
budowy ciep³owni geotermalnej zamiast projektowanej
wczeniej centralnej elektrociep³owni wêglowej. Impulsem do realizacji projektu by³a wizyta zainteresowanej
tym tematem grupy osób w Danii w roku 1991. Zapoznano siê z funkcjonowaniem ciep³owni geotermalnej
w miejscowoci Thisted. Wyniki wyjazdu by³y na tyle
zachêcaj¹ce, ¿e po up³ywie zaledwie kilku miesiêcy od
daty wizyty wykonano próbny odwiert badawczy, który
potwierdzi³ w ca³ej rozci¹g³oci zasadnoæ budowy takiej ciep³owni w Pyrzycach. W wyniku stwierdzenia korzystnych warunków geologicznych i geotermalnych
Gmina Pyrzyce podpisa³a w roku 1992 kontrakt z duñsk¹ firm¹ Scandinawian Energy Group na transfer technologii. W wrzeniu 1992 roku przyst¹piono do prac
projektowych oraz do wykonania nastêpnych 3 otworów geotermalnych, a w po³owie roku 1993 rozpoczêto
realizacjê instalacji geotermalnej oraz budowê obiektów kubaturowych i ciep³oci¹gów.
Za g³ówne przes³anki, które sk³oni³y w³adze gminy
do podjêcia realizacji nowatorskiego w skali kraju przedsiêwziêcia nale¿y uznaæ obok oczywistego efektu ekologicznego, nastêpuj¹ce uwarunkowania:
· Wed³ug danych wiatowej Rady Energetycznej przez
ostatnie 30 lecie zu¿ycie energii pierwotnej w wiecie wzros³o ponad 2,5 krotnie a udokumentowane
zasoby paliw kopalnych (ropy i gazu) ulegn¹

* * *

Idea zmiany sposobu dostarczania ciep³a do mieszkañ
i zak³adów pracy w Pyrzycach zrodzi³a siê przed rokiem 1989. Ówczesne w³adze wychodz¹c naprzeciw
postulatom mieszkañców rozpoczê³y prace przygotowawcze do zaprojektowania budowy jednej, centralnej
ciep³owni opalanej wêglem, która mia³a znacz¹co
zmniejszyæ emisjê zanieczyszczeñ z istniej¹cych wówczas na terenie miasta 60 ma³ych kot³owni wêglowych,
które zu¿ywa³y oko³o 30 tys. ton opa³u (wêgla i koksu)
rocznie! Funkcjonowanie tego rodzaju systemu ogrzewania powodowa³o, i¿ przebywanie w miecie w sezonie grzewczym stawa³o siê wprost nie do zniesienia.
Niskie cinienie atmosferyczne, bezwietrzna pogoda
powodowane w przewadze zachodni¹ i pó³nocno - zachodni¹ cyrkulacj¹ powietrza by³y przyczyn¹ wprost niewyobra¿alnego zadymiania miasta i wszystkich
negatywnych skutków z tego wynikaj¹cych.
Tak z³¹ sytuacjê pog³êbia³ fakt istnienia od strony
zachodniej i pó³nocnej, w aglomeracji szczeciñsko-gryfiñskiej Zespo³u Elektrowni "Dolna Odra" oraz elektrociep³owni Szczecin i Pomorzany a tak¿e Zak³adów
Chemicznych "Police", których zabezpieczenie przed
nadmiern¹ emisj¹ py³ów i gazów w ówczesnych latach
by³o wysoce niewystarczaj¹ce.
Przemiany spo³eczno - polityczne u progu lat 90tych sta³y siê bodcem do poszukiwania jeszcze bardziej nowoczesnych, efektywnych i ekologicznych
róde³ energii, któr¹ mo¿na by by³o zastosowaæ
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wyczerpaniu po 40-60 latach.
· Pañstwa uczestnicz¹ce w wiatowym Szczycie Ekologicznym w Rio de Janerio w 1992 roku zobowi¹za³y siê ograniczyæ emisjê CO2, a najwiêksza redukcja
(50%) mia³a obj¹æ kraje uprzemys³owione, w tym równie¿ Polskê.
· Redukcjê emisji zanieczyszczeñ mo¿na osi¹gn¹æ poprzez wykorzystanie czystych technologii pozyskiwania energii ze róde³ odnawialnych. Wród
odnawialnych róde³ energii znacz¹cy udzia³ ma energia geotermiczna, skumulowana w gruntach, ska³ach
i p³ynach wype³niaj¹cych pory i szczeliny skalne. Jest
to energia praktycznie niewyczerpalna z uwagi na jej
sta³e uzupe³nianie przez strumieñ ciep³a przenoszonego z gor¹cego wnêtrza Ziemi.
· Pomimo olbrzymich zasobów szacowanych wed³ug
J. Soko³owskiego na oko³o 6500 km3 energia z wód
geotermicznych nie jest w stanie ca³kowicie zast¹piæ
paliw kopalnych, ale jej wykorzystanie w wymiarze
regionalnym mo¿e mieæ znaczny wp³yw na zmniejszenie zu¿ycia paliw tradycyjnych a tym samym na
poprawê stanu rodowiska naturalnego.

SYSTEM CIEP£OWNICZY W PYRZYCACH
Zrealizowany w latach 1992-1997 system ciep³owniczy
obejmuje:
1. ciep³owniê geotermalno - gazow¹ o mocy szczytowej 48 MW (ryc.1),
2. sieæ ciepln¹ z rur preizolowanych 15 km,
3. sieæ sterowniczo - sygnalizacyjna 28 km,
4. 66 wêz³ów cieplnych (w pe³ni zautomatyzowanych).
Inwestycjê pn. ,,ciep³ownia geotermalna w Pyrzycach
wraz z sieci¹ ciepln¹" rozpoczê³a Gmina Pyrzyce
w 1992 r. Zadanie to oparto na bilansie cieplnym, sporz¹dzonym w 1991 r.
Problemy finansowe podczas realizacji zmusi³y
Gminê do poszukiwania rozwi¹zañ maj¹cych na celu
zakoñczenie budowy. Nadanie inwestycji charakteru pilota¿owego przez Ministerstwo Ochrony rodowiska,
Zasobów Naturalnych i Lenictwa w Warszawie, przyczyni³o siê do powstania spó³ki z o.o. "Geotermia
Pyrzyce".

Ryc. 1. Ciep³owna geotermalno - gazowa w Pyrzycach, o mocy szczytowej 48 MWt
Fig. 1. Geothermal heating plant with peak-load gas burners in Pyrzyve. Output power 48 MWt
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Tabela 1. Procentowy udzia³ poszczególnych elementów
inwestycji w kosztach.
Table 1. Percentage of participation of the elements in total
costs of installation.

Lp Wyszczególnienie
Ciep³ownia geotermalno-gazowa:
1. W tym:
system geotermalny
urz¹dzenia
budynki, budowle, instalacje
technologiczne
Razem
Sieæ przesy³owa
2. W tym:
- sieæ cieplna
- sieæ sterowniczo-sygnalizacyjna
- wêz³y cieplne
Razem

%
60
28
50
22
100
40
61
26
13
100

W³acicielami powsta³ej 5 grudnia 1994 r. spó³ki s¹:
- Narodowy Fundusz Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie - 53,53 %
- Gmina Pyrzyce - 28,84 %
- Wojewódzki Fundusz Ochrony rodowiska i GW
w Szczecinie - 17,59 %
- Skarb Pañstwa - 0,04 %
Zadaniem przedsiêbiorstwa by³o zakoñczenie budowy
ciep³owni oraz prowadzenie eksploatacji systemu ciep³owniczego. Zakoñczenie realizacji nast¹pi³o w czerwcu 1997 r. Koszt inwestycji zamkn¹³ siê kwot¹
60,6 mln z³.
Procentowy udzia³ poszczególnych elementów zadania przedstawiono w tabeli 1.
Inwestycja zosta³a zrealizowana dziêki wsparciu finansowemu:
- Narodowego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie - 56,0 %
- Fundacji Wspó³pracy Polsko-Niemieckiej - 11,0 %
- Funduszu "PHARE" - 11,0 %
- Wojewódzkiego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie - 10,0 %
- Fundacji Eko-Fundusz - 3,2 %
- Komitetu Badañ Naukowych - 1,2 %
- Wojewody Szczeciñskiego (Skarb Pañstwa) - 1,6 %
- Rz¹du Królestwa Danii - 2,8 %
- Gminy Pyrzyce - 3,2 %

Zadaniem miejskiej ciep³owni w Pyrzycach i zbudowanej równolegle miejskiej sieci ciep³owniczej jest zast¹pienie u¿ytkowanych dotychczas rozproszonych
kot³owni wêglowych o niskiej sprawnoci, emituj¹cych
do atmosfery znaczne iloci szkodliwych produktów
spalania.
Cztery otwory geotermalne o g³êbokoci 1630 m
(2 wydobywcze i 2 zat³aczaj¹ce) zosta³y rozmieszczone w taki sposób, aby w okresie 30 lat eksploatacji z³o¿a nie wyst¹pi³ wyrany spadek temperatury
wydobywanej wody geometralnej. Wydobyta woda geotermalna o temperaturze pocz¹tkowej 61-63oC jest
sch³adzana w dwóch wymiennikach ciep³a do temperatury oko³o 26oC i ponownie zat³aczana w g³¹b ziemi.
Przy strumieniu masy wody wynosz¹cym 340m3/h, moc
cieplna instalacji geotermalnej wynosi oko³o 15 MW.
Szczytowym i awaryjnym ród³em ciep³a s¹ 4 wysokosprawne gazowe kot³y kondensacyjne o ³¹cznej mocy
40 MW. W celu zwiêkszenia stopnia wykorzystania energii cieplnej wody geotermalnej zastosowano dwie absorpcyjne pompy grzejne. Ciep³o odebrane wodzie
geotermalnej wynosi 109 000 MWh/a, co stanowi oko³o 59% obliczeniowego zapotrzebowania miasta na ciep³o i pozwala zaoszczêdziæ rocznie oko³o 20 000 ton
paliwa umownego. Woda wype³niaj¹ca ruroci¹gi ciep³ownicze oraz obiegu wysokotemperaturowego jest
uzdatniana przy wykorzystaniu wymienników jonitowych
oraz instalacji do odwróconej osmozy. Niskotemperaturowa (95/45oC) miejska sieæ ciep³ownicza jest wykonana w ca³oci z rur preizolowanych, co zapewnia niskie
straty przesy³u ciep³a do odbiorców. Ca³a sieæ przesy³owa jest wyposa¿ona w instalacjê alarmow¹ sygnalizuj¹c¹ powstanie i miejsce przecieku wody w wyniku
nieszczelnoci ruroci¹gu. Sieæ ciep³ownicza o ³¹cznej
d³ugoci oko³o 15 km doprowadza ciep³¹ wodê z ciep³owni geotermalnej do wêz³ów cieplnych poszczególnych odbiorców w miecie. Dwufunkcyjne
wymiennikowe wêz³y cieplne, przygotowuj¹ce ciep³¹
wodê do celów centralnego ogrzewania i u¿ytkowych,
umieszczono w pomieszczeniach dawnych kot³owni wêglowych, wykorzystuj¹c istniej¹ce instalacje w zasilanych budynkach. Wszystkie wêz³y cieplne s¹ wykonane
w wersji energooszczêdnej, pozwalaj¹cej na dokonywanie rozliczeñ pomiêdzy producentem ciep³a a jego
u¿ytkownikami. Sta³y nadzór nad prac¹ systemu,

Tabela 2. Zanieczyszczenie powietrza przed i po otwarciu ciep³owni.
Table 2. Air pollution before and after opening of the heating plant.

Lp
1
2
3
4
5

Rodzaj emitowanych
zanieczyszczeñ
Dwutlenek siarki
Tlenek azotu
Tlenek wêgla
Dwutlenek wêgla
Popio³y lotne

Przed uruchomieniem
geotermii w tonach
660
38
100
85938
241

Po uruchomieniu
geotermii w tonach
0,00
9,70
0,56
4098,20
0,02

Wsaknik poprawy
%
660
392
1785
2097
12050
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dostosowanie parametrów wody grzejnej sieci do zaopatrzenia ciep³a u odbiorców, w dowolnym okresie,
jego prawid³owy rozdzia³ i wykorzystanie zgodnie z zasadami racjonalnej gospodarki energi¹, prowadzony jest
przez komputerowy uk³ad zdalnego nadzorowania i sterowania. Przy projektowaniu i budowie pyrzyckiego geotermalnego systemu ciep³owniczego zastosowano
najnowoczeniejsze i ekonomiczne rozwi¹zania oraz
urz¹dzenia zapewniaj¹ce racjonalne zagospodarowanie obfitych zasobów wód geotermalnych. Zbudowana
ciep³ownia geotermalna jest obecnie jedn¹ z najnowoczeniejszych w Europie. Pozyskiwana energia wód
geotermalnych bêdzie przez kilka dekad czynnikiem
inspiruj¹cym rozwój miasta i gminy.
WP£YW WYKORZYSTANIA ENERGII
GEOTERMALNEJ NA POPRAWÊ RODOWISKA
NATURALNEGO
Zrealizowana du¿ym kosztem si³ i rodków inwestycja
o wybitnym charakterze proekologicznym spe³nia swoje zadanie, gdy¿ jej funkcjonowanie ma wyrany wp³yw
na poprawê rodowiska naturalnego w gminie i daleko
poza jej granicami. Po oddaniu "Geotermii Pyrzyce" do
eksploatacji i zlikwidowaniu lokalnych kot³owni
(60 sztuk) nast¹pi³a gwa³towna redukcja emisji zanieczyszczeñ atmosfery do rozmiarów przedstawionych
w Tabeli 2.
Przedstawione w tabeli wyniki obejmuj¹ skalê emisji zanieczyszczeñ jakie zalega³y nad miastem i okolic¹ oraz opada³y w formie py³ów i kwanych deszczy
(kwas siarkowy, kwas azotowy).
Buduj¹c "Geotermiê Pyrzyce" pozbylimy siê pernamentnego zadymiania i zaczadzania, nast¹pi³ wyrany spadek zachorowañ ludnoci na górne drogi
oddechowe i astmê, w sposób wydatny poprawi³a siê
estetyka miasta, gdy¿ pozbylimy siê opadów py³ów
i sadzy, które by³y wszechobecne przedtem. O blisko 15 tys. ton zmniejszono iloæ sk³adowanych popio³ów i ¿u¿li, które znacz¹co obci¹¿a³y istniej¹ce
sk³adowiska, skracaj¹c wydatnie ich okres eksploatacji. Gmina i powiat Pyrzyce jako obszar intensywnego
rolnictwa pozbawione s¹ zupe³nie wiêkszych komplek-
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sów lenych, które zajmuj¹ zaledwie 1,2% powierzchni
gruntów w gminie i 6,4% powierzchni gruntów w powiecie wobec 35,2% lesistoci w województwie. Ubóstwo drzewiastej szaty rolinnej wiadczy o bardzo ma³ej
zdolnoci terenu gminy i powiatu do wch³aniania dwutlenku wêgla i zatrzymywania py³ów. Po uruchomieniu
geotermii nast¹pi³a wyrana poprawa czystoci wód powierzchniowych a zredukowana niemal do zera emisji
gazów i popio³ów lotnych wp³ynê³a w sposób zauwa¿alny na zdrowotnoæ uprawianych rolin na polach
i w ogrodach.
Funkcjonowanie geotermii spowodowa³o, i¿ gmina
Pyrzyce sta³a siê gmin¹ przyjazn¹ dla rodowiska, poniewa¿ dzia³ania nasze koncentrujemy na kompleksowym rozwi¹zywaniu problemów ochrony rodowiska.
wiadcz¹ o tym wyniki monitoringu prowadzonego
przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony rodowiska
zawarte w " Raporcie o stanie rodowiska w województwie zachodniopomorskim" za rok 2000. Wed³ug opracowañ "Raportu..." emisja zanieczyszczeñ znajduj¹cych
siê w powietrzu na terenie powiatu pyrzyckiego osi¹ga
doln¹ granicê (w przedziale 0-200 mg/m3) dla NO2, nisk¹ emisjê (w przedziale 200-500 mg/m3) dla SO2 oraz
doln¹ emisjê (w przedziale 0-200 mg/m3) dla py³ów lotnych. Podane wartoci by³yby jeszcze bardziej korzystne, gdyby nie wp³yw, "s¹siedztwa" elektrowni Dolna
Odra od strony zachodniej, sk¹d najczêciej wiej¹ wiatry a tak¿e wp³yw przemys³u energoelektrycznego i chemicznego w aglomeracji szczeciñsko-polickiej. Mimo
prowadzonych w tych obiektach dzia³añ inwestycyjnych,
polegaj¹cych na usuwaniu z gazów kominowych tlenków siarki i azotu oraz py³ów, s¹ one nadal g³ównymi
sprawcami emisji zanieczyszczeñ, które docieraj¹ na
nasz teren.
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