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Konwersja energii 

 

 

Procesy konwersji energii 

 

Na drodze od energii pierwotnej np. energii chemicznej zawartej w paliwie, 
energii słonecznej lub energii wody czy wiatru, do postaci energii 
przydatnej użytkownikowi występuje wiele przemian.  
 
Mówimy, że energia podlega konwersji. 
 
Na przykład w wyniku spalania paliwa następuje przemiana energii 
chemicznej na energię cieplną.  
 
Energię mechaniczną można otrzymywać przez zamianę ciepła na pracę 
w silnikach cieplnych, energie elektryczną poprze konwersję energii 
mechanicznej, cieplnej, słonecznej lub chemicznej w ogniwach 
paliwowych. 
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Procesy konwersji energii 
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Przemiany zachodzące pomiędzy poszczególnymi rodzajami energii 

Konwersja energii 
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Przyzwyczajeni jesteśmy do tego, że urządzenia jakimi posługujemy się na 
co dzień są zasilane prądem elektrycznym.  
Do wytworzenia energii elektrycznej z klasycznych surowców takich jak 
węgiel potrzeby jest szereg zabiegów konwersji energii.  
 
Najprościej przedstawia to schemat poniżej. Wskazuje on na istnienie 
wieloetapowej konwersji energii, generującej na każdym z nich pewne 
straty.  

Procesy konwersji energii 
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Procesy konwersji energii 

 
 

Sposoby wykorzystania odnawialnych i niekonwencjonalnych źródeł 
energii do produkcji energii elektrycznej i cieplnej (ze względu sposób 
konwersji energii):  

 

       reakcja chemiczna  

       przekształcenie energii mechanicznej w elektryczną  

  metoda heliotermiczna  

       metoda helioelektryczna 

       konwersja energii cieplnej na energię elektryczną. 
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Procesy konwersji energii 

 
Sposoby wykorzystania odnawialnych i niekonwencjonalnych 
źródeł energii do produkcji energii elektrycznej i cieplnej (ze 
względu sposób konwersji energii):  

 reakcja chemiczna  

– najczęściej jest to reakcja spalania, w której wydziela się energia 

cieplna i światło; możliwość uzyskania również energii elektrycznej ze 

spalania dzięki zastosowaniu silników parowych, turbogeneratorów, 

agregatów kogeneracyjnych (konwersja energii cieplnej na elektryczną); 

przykład OZE: drewno, słoma, biogaz . 

 

Procesy spalania paliw wpływają decydująco na zanieczyszczenie 

atmosfery gazowymi i stałymi składnikami toksycznymi. Wielkość emisji 

zanieczyszczeń zależy przede wszystkim od rodzaju spalanego paliwa. 
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Procesy konwersji energii 

 

Sposoby wykorzystania odnawialnych i niekonwencjonalnych źródeł 
energii do produkcji energii elektrycznej i cieplnej (ze względu sposób 
konwersji energii):  

 

 przekształcenie energii mechanicznej w elektryczną 

 – turbiny wodne i wiatrowe (energia elektryczna wytwarzana w prądnicy - 
generatorze); przykład OZE: energia płynącej wody, pływów morskich, wiatru.  
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Procesy konwersji energii 

 

Sposoby wykorzystania odnawialnych i niekonwencjonalnych źródeł 
energii do produkcji energii elektrycznej i cieplnej (ze względu 
sposób konwersji energii):  

 

 metoda heliotermiczna  

 

– przemiana promieniowania słonecznego w energię cieplną, a następnie 
zastosowanie generatora do przekształcenia energii cieplnej w 
elektryczną , np. w kolektorach słonecznych (ciepło), elektrowniach 
słonecznych (ciepło i en. elektryczna); przykład OZE: energia słoneczna  
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Procesy konwersji energii 

 

 

 

 metoda helioelektryczna – bezpośrednia przemiana energii 
promieniowania słonecznego w energię elektryczną za pomocą ogniw 
fotoelektrycznych (fotowoltaicznych), wykorzystujących zjawisko 
fotoelektryczne i własności półprzewodników; przykład OZE: energia 
słoneczna  

 konwersja energii cieplnej na energię elektryczną – odbywa się za 
pomocą turbin parowych, gazowych i generatorów, nośnikiem energii 
może być gorąca woda czy spaliny; przykład OZE: energia geotermalna, 
energia cieplna wytwarzana w procesie spalania biomasy  

Sposoby wykorzystania odnawialnych i niekonwencjonalnych źródeł 
energii do produkcji energii elektrycznej i cieplnej (ze względu sposób 
konwersji energii):  
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Konwersja fotochemiczna – jest to proces fotochemiczny prowadzący do 
tworzenia wysokoenergetycznych wiązań chemicznych. Proces 
powstawania tych wiązań nazywamy fotosyntezą. 
 
Konwersja fotowoltaiczna – prowadzi do zamiany energii 
promieniowania słonecznego na energię elektryczną. Zachodzi tu zjawisko 
fotowoltaiczne polegające na powstaniu siły elektromotorycznej w wyniku 
napromieniowania półprzewodnika.  
 
Konwersja fototermiczna – prowadzi bezpośrednio do produkowania 
energii cieplnej w sposób pasywny (bierny) lub aktywny (czynny).  
W obydwu przypadkach zamiana energii promieniowania słonecznego na 
energię cieplną zachodzi poprzez absorber.  
System pasywny nie potrzebuje dostarczenia z zewnątrz dodatkowej 
energii.  
Systemy aktywne wyposażone są w dodatkową armaturę, pompy, 
zabezpieczenia, konieczne jest tu dostarczenie dodatkowej energii z 
zewnątrz.  

Procesy konwersji energii 

 

12 17.02.2016 Systemy energetyczne 



10.09.2013 Systemy energetyki odnawialnej 13 17.02.2016 Systemy energetyczne 

Procesy konwersji energii 

 
Sprawność ważniejszych przemian energetycznych 

[Źródło8] 
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Procesy konwersji energii 

 

Odnawialne źródło energii 

 

Procesy przemiany energii 

 

Forma uzyskanej energii 

 
Energia potencjalna i kinetyczna 

 wiatru 

 

Elektrownia wiatrowa 

 

Energia elektryczna 

 
wody 

 

Elektrowania wodna 

 
Energia promieniowania słonecznego 

 Źródeł geotermalnych 

 

Elektrowania geotermalna 

 

Energia elektryczna i cieplna 

 
Ciepła otoczenia 

 

Pomp ciepła  

 
Promieniowania 
słonecznego 

 

Techniki solarnej 

 

Energia cieplna 

 
Kolektora/absorbera 

 

Energia cieplna 

 
Modułów ogniw 
fotowoltaicznych 

 

Energia elektryczna 

 

Energia wiązań chemicznych 

 Biomasa 

 

Wykorzystanie gazu 
wysypiskowego 

 

Energia elektryczna i cieplna 

 

Gazu gnilnego 

 
Energia elektryczna i cieplna 

Instalacje wykorzystania 
biogazu 

 

Energia elektryczna i cieplna 

Elektrociepłownia 

 
Energia elektryczna i cieplna 
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Procesy konwersji energii 
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Procesy konwersji energii 

 

Energia trafia do użytkownika końcowego w postaci ciepłej wody, energii 
elektrycznej i jest wykorzystywana do zasilania urządzeń elektrycznych, czy 
grzejników. 
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Temat nr 9-12 

 

Rynek energii w Polsce 

System energetyczny w Polsce 

Struktura systemu energetycznego.  
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 Bezpieczeństwo energetyczne 

 

 jest kwestią strategiczną dla każdego państwa. Dla każdego kraju 
wytwarzanie i przesyłanie energii elektrycznej jest gospodarczym 
krwiobiegiem, który obok systemu transportowego warunkuje sprawne 
funkcjonowanie gospodarki.  
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System energetyczny 
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Powszechność dostępu i korzystanie z zalet energii elektrycznej wymaga 
sprawnego działania rozbudowanego układu urządzeń do jej wytwarzania, 
przesyłania i rozdziału.  
 
Energia elektryczna dostarczana do naszych domów wytwarzana jest w 
elektrowniach. W Polsce są to głównie elektrownie cieplne opalane węglem 
brunatnym lub kamiennym.  
 
Przesył energii z elektrowni do odbiorcy możliwy jest dzięki rozległej sieci 
linii i stacji elektroenergetycznych. Wiąże się on jednak ze stratami.  
 
Zasadniczy sposób zmniejszenia tych strat polega na podwyższaniu 
napięcia elektroenergetycznych linii przesyłowych.  

Bezpieczeństwo energetyczne 

System energetyczny 
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 Rozwój gospodarczy państw jest uzależniony od dostępu do energii. 
Prognozuje się, że do 2040 r. gospodarka światowa będzie rosła w średnim 
tempie 2,8% rocznie.  

   Uwzględniając przewidywane stałe zwiększanie efektywności w wytwarzaniu 
energii, wzrost globalnego sektora energetycznego będzie wynosić 1,1% 
rocznie.  

   Przewiduje się, że spadać będzie znaczenie źródeł konwencjonalnych 
(energia z węgla i ropy naftowej – przewidywany wzrost o 0,4% rocznie), przy 
jednoczesnym wzroście udziału źródeł odnawialnych (energia słoneczna, 
wiatrowa i geotermalna – wzrost o 7,4% rocznie).  

    Rozwój energetyki odnawialnej powinien się przyczynić do osiągnięcia przez 
nią udziału ok. 20% w wytwarzaniu energii w 2040 roku.  
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Charakterystyka sektora w Polsce  

Bilans energii pierwotnej 

Produkcja energii pierwotnej w Polsce opiera się przede wszystkim o  

paliwa kopalne. Na pierwszym miejscu jest węgiel (kamienny i brunatny),  

istotny jest również udział ropy naftowe. 
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System energetyczny 



10.09.2013 Systemy energetyki odnawialnej 

Suma mocy osiągalnej w KSE wyniosła 38 477 MW (stan na dzień 31 
grudnia 2014 roku), i wzrosła o 365 MW w stosunku do analogicznego dnia 
2013 roku. 

Moc osiągalna elektrowni zawodowych cieplnych stanowiła około 77,6% 
ogółu mocy osiągalnej w KSE, przy czym udział elektrowni na węglu 
kamiennym stanowił 51,1%, przy 24,1% udziale elektrowni na węglu 
brunatnym.  

Moc osiągalna źródeł wiatrowych i innych odnawialnych wynosiła 10,0%                
i wzrosła o 12,4% w stosunku do roku ubiegłego. 

Pozostałe źródła stanowiły 12,4% całości mocy osiągalnej w KSE. 
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Charakterystyka sektora w Polsce 
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System energetyczny 

[Źródło PSE] 
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System energetyczny 
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Charakterystyka sektora w Polsce 
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Według prognozy zapotrzebowania na paliwa i energię do 2050 roku, 
przygotowanej przez Krajową Agencję Poszanowania Energii na 
zamówienie Ministerstwa Gospodarki, polska energetyka w połowie wieku 
będzie się znacznie różnić od dzisiejszej, opartej prawie w 90 proc. na 
węglu.  
 
W ocenie analityków KAPE udział węgla kamiennego w produkcji energii 
elektrycznej spadnie z obecnych ok. 50 proc. do 33 proc. w 2050 roku.  
Przy czym ilość energii produkowanej z tego paliwa (ok. 73 TWh rocznie) 
ma się właściwie nie zmienić. 
 

Charakterystyka sektora w Polsce  

Prognozy 
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Istotnie zmniejszy się natomiast udział i produkcja energii z węgla 

brunatnego. Prognoza nie zakłada uruchamiania nowych odkrywek węgla 

brunatnego, na co właściwie z żadnym regionie Polski nie ma zgody 

społecznej. Stąd udział energii z tego paliwa ma się zmniejszyć z blisko 40 

proc. do zaledwie 5 proc. 

 

W miejsce malejącej produkcji z węgla brunatnego i rosnącej konsumpcji 

pojawiać ma się z kolei więcej energii ze źródeł odnawialnych (wzrost z 13 do 

33 proc.), gazu (wzrost z 4 do 9 proc.) oraz elektrowni atomowych (wzrost do 

19% w 2050 roku). Zupełnie inaczej wyglądać ma także struktura mocy 

zainstalowanej. Ponad połowę stanowić będą źródła odnawialne – przede 

wszystkim 21 GW w lądowych farmach wiatrowych oraz 16 GW w 

rozproszonej fotowoltaice. 

 

Charakterystyka sektora w Polsce  

Prognozy 
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Zapotrzebowanie na energię w Polsce – stan obecny i prognoza do 
roku 2030 

Rządowa prognoza zapotrzebowania na energię pierwotną z 2009 r. 

przewidywała wzrost z 93,3 Mtoe w roku 2010 do 118,5 Mtoe w roku 2030 - 

a więc o 27 proc.  

Natomiast wstępne wyniki prognozy z 2014 r. zakładają praktycznie zerowy 

wzrost zapotrzebowania na energię pierwotną do 2030 r., co wynika ze 

zwiększenia efektywności energetycznej gospodarki.  

 

Możliwe jest zatem utrzymanie w Polsce „zero-energetycznego” wzrostu 

gospodarczego.  

W rezultacie udział energii odnawialnej w całkowitym zużyciu energii 

pierwotnej ma wzrosnąć z poziomu około 9 proc. w roku 2015 do 12 proc. 

w roku 2020 i 14 proc. w roku 2030 (a nawet 20 proc. - wliczając 

energetykę jądrową, jako niskoemisyjne źródło produkcji energii). 

 

System energetyczny 

Charakterystyka sektora w Polsce  
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System energetyczny 

Charakterystyka sektora w Polsce 
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System energetyczny 

Charakterystyka sektora w Polsce 
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System energetyczny 

Charakterystyka sektora w Polsce 



10.09.2013 Systemy energetyki odnawialnej 33 17.02.2016 Systemy energetyczne 

System energetyczny 

Charakterystyka sektora w Polsce 
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Struktura wytwarzania energii elektrycznej w Polsce wg źródeł  
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Tab. Prognoza zapotrzebowania na energię finalną w podziale na 
sektory gospodarki [Mtoe]  
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System energetyczny 

Charakterystyka sektora w Polsce 

 

toe – tona oleju ekwiwalentnego jest to jednostka paliwa umownego; wykorzystuje 
się ją do porównywania różnych paliw kopalnych, które oznacza się w różnych 
jednostkach, często nieporównywalnych ze sobą. 

Tona oleju ekwiwalentnego stanowi równoważnik jednej tony ropy naftowej o wartości 
opałowej 41 868 kJ/kg. 1 toe odpowiada 42 GJ lub 11,6 MWh = 11 600 000 Wh  
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Tab. Prognoza krajowego zapotrzebowania na energię elektryczną [TWh] 
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System energetyczny 

Tera– przedrostek jednostki miary o symbolu T oznaczający mnożnik 1.000.000.000.000 = 1012 (bilion).  

Charakterystyka sektora w Polsce 
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System energetyczny 
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System energetyczny 

Krajowy System Elektroenergetyczny 
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Krajowy System Elektroenergetyczny 

System energetyczny 

39 17.02.2016 Systemy energetyczne 



10.09.2013 Systemy energetyki odnawialnej 

 

Ciągłość i stabilność dostaw energii elektrycznej jest gwarantowana 

przez zespół podmiotów tworzących podsystemy w ramach  

Krajowego Systemu Elektroenergetycznego. Podmioty te stanowią  

odrębne jednostki podlegające oddzielnym instytucjom i regulacjom.  

Podsystemy tworzące KSE to:  

 

  - podsystem wytwórczy,  

  - sieć przesyłowa,  

  - sieć dystrybucyjna.  
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Krajowy System Elektroenergetyczny 
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Podsystem wytwórczy obejmuje: 

 

-  elektrownie systemowe, 

-  elektrownie i elektrociepłownie przemysłowe, 

-  elektrociepłownie lokalne, 

-  elektrownie wodne, wiatrowe, słoneczne, opalane biomasą oraz  

     biogazem.  
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Elektrownie systemowe 
 
W Polsce funkcjonuje obecnie 19 elektrowni (tzw. elektrowni systemowych 
zwanych też elektrowniami zawodowymi), w których energia elektryczna 
wytwarzania jest ze spalania węgla brunatnego i węgla kamiennego. W 
elektrowniach tych produkowane jest 75 % całości energii zużywanej w 
kraju. 
 
Do największych z tych elektrowni należą: Bełchatów, Opole i Turów oraz 
Połaniec, Kozienice, Rybnik i Dolna Odra.  
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System energetyczny 

Podsystem wytwórczy 
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Elektrociepłownie (EC) 
 
w których jednocześnie wytwarzana jest energia elektryczna i ciepło                    
(tzw. wytwarzanie energii elektrycznej w skojarzeniu z ciepłem).                              
W Polsce pracuje obecnie ponad 50 elektrociepłowni zlokalizowanych 
przy większych aglomeracjach miejskich, np. zlokalizowana w Warszawie 
i należąca do PGNiG Termika - Elektrociepłownia Żerań, czy znajdująca 
się we Wrocławiu Kogeneracja. 

 

 

Elektrociepłownie (tzw. przemysłowe) lokalizowane są również w obrębie 

większych zakładów przemysłowych. W naszym kraju funkcjonuje 

obecnie przeszło 160 takich obiektów. 

 

Podsystem wytwórczy 

System energetyczny 
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Wytworzona energia jest rozsyłana przez sieć przesyłową: linie i  

stacje elektroenergetyczne 750 kV, 400 kV oraz 220 kV.  

Sieć przesyłowa jest zarządzana przez jednego operatora, którym jest  

spółka PSE Operator S.A. - Polskie Sieci Elektroenergetyczne.  

Końcowy odbiorca otrzymuje energię dzięki sieci dystrybucyjnej i  

rozdzielczej, która obejmuje linie 110 kV oraz linie średniego i niskiego  

napięcia  
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System energetyczny 

Sieć przesyłowa 
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PSE realizuje zadania operatora systemu przesyłowego w oparciu o  

posiadaną sieć przesyłową najwyższych napięć, którą tworzą (stan na  

31.12.2015 r.):  257 linii o łącznej długości 14 069 km, w tym: 

• 1 linia o napięciu 750 kV o długości 114 km, 

• 89 linii o napięciu 400 kV o łącznej długości 5 984 km, 

• 167 linii o napięciu 220 kV o łącznej długości 7 971 km, 

• 106 stacji najwyższych napięć (NN) 

• podmorskie połączenie 450 kV DC Polska – Szwecja o całkowitej 
długości 254 km (z czego 127 km należy do PSE S.A.) 
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System energetyczny 

Sieć przesyłowa 
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System energetyczny  

System energetyczny – zbiór obiektów do pozyskiwania, przetwarzania, 
przesyłania i użytkowania energii wraz z ich funkcjonalnymi powiązaniami. 

Cel działania KSE – ilościowe i jakościowe zaspokajanie potrzeb 
odbiorców energii, zarówno indywidualnych jak i zespołowych. 
Podstawowe podsystemy KSE:  

 podsystem paliw stałych  

 podsystem paliw ciekłych  

 podsystem gazoenergetyczny  

 podsystem elektroenergetyczny  

 podsystem cieplnoenergetyczny  

System energetyczny 
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System energetyczny 

System elektroenergetyczny/cieplnoenergetyczny – zbiór urządzeń 
do wytwarzania, przesyłu i rozdziału energii elektrycznej/cieplnej, 
połączonych ze sobą funkcjonalnie dla realizacji procesu ciągłej 
dostawy energii elektrycznej/cieplnej odbiorcom.  

 

Główne elementy systemu:  

 elektrownie  

 ciepłownie  

 elektrociepłownie  

 sieci elektroenergetyczne/ciepłownicze  

System energetyczny 
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System energetyczny 

 

Cechy systemu elektroenergetycznego:  

 wytwarzanie energii elektrycznej, przesyłanie jej i przetwarzanie odbywa 
się praktycznie równocześnie, 

 brak możliwości magazynowania energii elektrycznej,  

 każdorazowe pozbawienie odbiorców energii (nawet krótkotrwałe), 
powoduje duże straty,  

 wymagana szczególnie wysoka niezawodność pracy systemu, 

 system jest rozległy terytorialnie, obejmuje cały kraj i jest powiązany z 
innymi krajowymi systemami elektroenergetycznymi (z innymi krajami),  
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System energetyczny 

Rys. Uproszczony schemat systemu elektroenergetycznego i ciepłowniczego  
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System energetyczny - wytwarzanie 

 

Elektrownie  

 

Klasyfikacja elektrowni  

 

Najczęściej stosowane kryteria klasyfikacyjne:  

 rodzaj wykorzystywanej energii pierwotnej,  

 przynależność administracyjna,  

 czas pracy w ciągu roku (zależy od wartości jednostkowego kosztu 
wytwarzania energii elektrycznej),  
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Podział elektrowni ze względu na rodzaj wykorzystywanej energii 
pierwotnej :  

 

 elektrownie cieplne,  

 elektrownie wodne,  

 elektrownie niekonwencjonalne,  

Elektrownie  

System energetyczny - wytwarzanie 
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System energetyczny - wytwarzanie 
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Są to zakłady produkujące energię elektryczną na skalę przemysłową, 

wykorzystujące do tego celu energię paliw konwencjonalnych lub 

jądrowych.  

 

 

Elektrownie cieplne 
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System energetyczny - wytwarzanie 
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W elektrowni cieplnej energia pierwotna występuje w formie chemicznej i jest 

uwalniana w procesie spalania : 

• paliw kopalnych (węgla), 

• substancji organicznych, 

• odpadów przemysłowych lub komunalnych. 

 

Na blok energetyczny elektrowni cieplnej składają się: 

• urządzenia do wytwarzania ciepła (kocioł parowy, silnik Diesla), 

• generator synchroniczny, 

• transformator, 

• urządzenia pomocnicze pracujące na potrzeby bloku energetycznego 

(pompy, wentylatory). 

 

Elektrownie cieplne 
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W zależności od rodzaju silnika cieplnego, elektrownie cieplne można 
podzielić na :  

 elektrownie parowe konwencjonalne, w których czynnikiem 
roboczym jest wytworzona w kotle para wodna, wykonująca pracę w 
turbinie parowej,  

 elektrownie parowe jądrowe, w których energii cieplnej dostarcza 
czynnikowi roboczemu paliwo jądrowe w reaktorze,  

 elektrownie gazowe – czynnikiem roboczym jest gaz będący 
produktem spalania paliwa i wykonujący pracę w turbinie gazowej.  

Elektrownie cieplne 
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System energetyczny - wytwarzanie 
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 W zależności od rodzaju oddawanej energii, elektrownie cieplne 
można podzielić na :  

 elektrownie kondensacyjne, wytwarzające tylko energię 
elektryczną w turbozespołach kondensacyjnych,  

 elektrociepłownie, wytwarzające energię elektryczną i cieplną, 
oddawaną na zewnątrz w postaci pary lub gorącej wody w ilości co 
najmniej 10% produkowanej energii.  

Elektrownie cieplne 
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Schemat układu turbiny upustowej przeciwprężnej 

System energetyczny - wytwarzanie 

Elektrownie cieplne 
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Schemat układu turbiny upustowej kondensacyjnej 

System energetyczny - wytwarzanie 

Elektrownie cieplne 
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Schematy ideowe ciepłowni, elektrociepłowni  

i elektrowni :  

System energetyczny - wytwarzanie 

 

a)układ niskoprężny 
(ciepłownia);  

b)układ przeciwprężny 
z reduktorem;  

c)układ wyłącznie 
przeciwprężny;  

d)układ upustowo-
kondensacyjny z 
reduktorem;  

e)układ upustowo-
kondensacyjny bez 
reduktora;  

f)układ kondensacyjny 
(elektrownia)  
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Elektrownie cieplne 
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System energetyczny - wytwarzanie 
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Schematy ideowy elektrowni cieplnej gazowej , obieg otwarty :  

Elektrownie cieplne 

 

 

1.sprężarka  

2.turbina gazowa  

3.doprowadzenie powietrza  

4.komora spalania  

5.prądnica  

6.doprowadzenie paliwa  
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Schematy ideowy elektrowni cieplnej gazowej , obieg otwarty  

Elektrownie cieplne 

System energetyczny - wytwarzanie 
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Rys. Schemat turbiny gazowej z przykładowymi temperaturami w 
charakterystycznych punktach układu S - sprężarka, KS - komora spalania, 
T - turbina, ω - prędkość kątowa wału, M - moment obrotowy na wale  
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Zdj. Turbina parowa  

System energetyczny - wytwarzanie 
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Elektrownie cieplne 
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Elektrownia jądrowa 
 
 to elektrownia cieplna, w której woda podgrzewana jest nie przez ciepło 
wyzwalane w czasie spalania węgla lub węglowodorów, lecz przez ciepło 
wytwarzane w czasie zachodzenia łańcuchowej reakcji rozszczepiania jąder.  
Ciężkie jądro ulega rozszczepieniu - samorzutnie bądź na skutek 
zewnętrznego bodźca - na dwa fragmenty lżejsze jądra i kilka neutronów, 
uwalniając znaczną energię. Neutrony te z kolei powodują dalsze 
rozszczepienia, powodując łańcuchowy przebieg procesu. 
W elektrowniach jądrowych reakcja łańcuchowa jest sterowana - nie może 
wymknąć się spod kontroli. 
Paliwem jest izotop uranu U-235 - sam lub zmieszany z izotopem plutonu Pu-
239. 
Inne elementy, np. turbina czy generator prądu, są takie same jak we 
wszystkich elektrowniach cieplnych. 
 

System energetyczny - wytwarzanie 
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Elektrownie jądrowe mają wiele zalet - pierwsza z nich to niski udział cen 
paliwa w koszcie produkcji energii elektrycznej.  
W elektrowni atomowej wynosi zaledwie 10 proc., w węglowej - 30 proc., a 
w gazowej - 75 proc.  
Udział kosztów samego niewzbogaconego uranu jest jeszcze mniejszy - 
wynosi zaledwie 3-5 proc. To sprawia, że nawet dwukrotny wzrost cen 
uranu powoduje, że cena prądu rośnie zaledwie o kilka procent. 
Najważniejszy problem to składowanie odpadów radioaktywnych.  
Trzyma się je pod ziemią w specjalnych magazynach. 

System energetyczny - wytwarzanie 
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Elektrownia jądrowa 
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Elektrownia jądrowa 

System energetyczny - wytwarzanie 
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[www.if.pw.edu.pl] 
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https://www.youtube.com/watch?v=xUL7L2-6W7s 
 
 

Elektrownie cieplne 

System energetyczny - wytwarzanie 
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Jak działa elektrownia jądrowa ?  

Film przedstawiający zasadę działania elektrowni jądrowej – link do 
serwisu Youtube  

https://www.youtube.com/watch?v=xUL7L2-6W7s
https://www.youtube.com/watch?v=xUL7L2-6W7s
https://www.youtube.com/watch?v=xUL7L2-6W7s
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Elektrownie wodne 

 Zamieniają energię potencjalną wody (energię spadku wód), na 
energię mechaniczną w turbinie wodnej, a następnie na energię 
elektryczną w prądnicy napędzanej przez turbinę wodną. 

 

Zdj. Zbiornik wody na górze Żar  
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System energetyczny - wytwarzanie 
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Elektrownie wodne można podzielić na:  

 elektrownie przepływowe – wykorzystują naturalny, ciągły przepływ 
cieku wodnego (nie mają zbiornika do magazynowania wody), np. 
Elektrownia Włocławek, Dębe.  

 elektrownie zbiornikowe – wyposażone w zbiorniki wody dla lepszego 
wykorzystania cieku wodnego (spiętrzają wodą i zwiększają jej energię 
potencjalną): Rożnów, Tresna, Porąbka, Otmuchów.  

Elektrownie wodne 
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System energetyczny - wytwarzanie 
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Elektrownie wodne można podzielić na: 

 elektrownie pompowe (szczytowo-pompowe) – w okresach małego 
obciążenia systemu elektroenergetycznego woda jest przepompowywana 
ze zbiornika dolnego do górnego: Porąbka-Żar, Żarnowiec,  

 elektrownie zbiornikowe z członem pompowym – zbiorniki górne 
są częściowo napełniane przez dopływy naturalne, a częściowo (w 
okresach małych obciążeń) uzupełniane wodą tłoczoną przez pompy ze 
zbiorników dolnych: Solina, Niedzica . 

Elektrownie wodne 
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System energetyczny - wytwarzanie 
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Elektrownie wodne 

Elektrownia zbiornikowa :  
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System energetyczny - wytwarzanie 
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Elektrownia pompowa ( szczytowo-pompowa) :  

Elektrownie wodne 
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System energetyczny - wytwarzanie 
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Elektrownia pompowa ( szczytowo-pompowa) :  

Elektrownie wodne 
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System energetyczny - wytwarzanie 
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Elektrownie niekonwencjonalne 

 elektrownie i ciepłownie słoneczne  

 elektrownie wiatrowe  

 elektrownie morskie  

 elektrownie, elektrociepłownie i ciepłownie geotermiczne  

 elektrownie, elektrociepłownie i ciepłownie wykorzystujące biomasę, itd.  



10.09.2013 Systemy energetyki odnawialnej 

System energetyczny - wytwarzanie 
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Elektrownie 

 Podział elektrowni ze względu na przynależność administracyjną :  

 elektrownie zawodowe – są to elektrownie i elektrociepłownie, które 
sprzedaż energii elektrycznej realizują w przeważającej części z 
wykorzystaniem sieci elektroenergetycznych przedsiębiorstw sieciowych 
(elektrownie zaliczane są tradycyjnie do elektroenergetyki zawodowej)  

 elektrownie zawodowe niezależne – elektrownie i elektrociepłownie 
dostarczające energię elektryczną w większości jednemu odbiorcy 
finalnemu (elektrownie powstałe w wyniku restrukturyzacji przedsiębiorstw 
przemysłowych i wydzieleniu ich jako odrębnych jednostek)  

 elektrownie przemysłowe – są częścią zakładów przemysłowych, a 
wytworzona w nich energia jest zużywana głównie na potrzeby 
macierzystego zakładu przemysłowego.  
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System energetyczny - wytwarzanie 

75 17.02.2016 Systemy energetyczne 

 

Elektrownie 

Podział elektrowni ze względu na czas pracy w ciągu roku :  

 elektrownie podstawowe – pracują z prawie niezmiennym 
obciążeniem przez większość dni w roku (elektrownie parowe o małym 
jednostkowym koszcie paliwa i dużej sprawności, elektrownie jądrowe i 
elektrociepłownie)  

 elektrownie podszczytowe – zmniejszają znacznie swoje obciążenie 
w dolinach obciążenia systemu (starsze elektrownie parowe, elektrownie 
wodne ze zbiornikiem o niedużym czasie napełniania)  

 elektrownie szczytowe – uruchamiane tylko w okresach szczytowego 
obciążenia każdej doby (elektrownie gazowe i gazowo-parowe, specjalne 
elektrownie parowe o szybkim rozruchu, stare elektrownie parowe o 
dużym koszcie paliwa).  
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Zapotrzebowanie mocy KSE - on-line  
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System energetyczny - wytwarzanie 
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Zapotrzebowanie mocy KSE - on-line  
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Zapotrzebowanie mocy KSE - on-line  
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System energetyczny - wytwarzanie 
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Zapotrzebowanie mocy KSE - on-line  
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System energetyczny - wytwarzanie 
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 moc zainstalowana elektrowni – suma mocy znamionowych 
turbozespołów wchodzących w jej skład,  

 moc osiągalna elektrowni – moc jaką elektrownia może osiągnąć w 
sposób trwały przy dobrym stanie urządzeń i przeciętnych warunkach pracy 
(trwałość – praca ciągła z określoną mocą w czasie nie krótszym niż 15h), 

 moc dyspozycyjna elektrowni – moc osiągalna pomniejszona o ubytki 
mocy spowodowane wyłączeniem niektórych urządzeń, np. w celu 
dokonania remontów planowanych lub wskutek nieprzewidzianych 
uszkodzeń,  

 rezerwa mocy – różnica między mocą osiągalną wszystkich elektrowni i 
aktualnym obciążeniem systemu.  

 

Podstawowe wielkości charakteryzujące moc elektrowni :  
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System energetyczny - wytwarzanie 
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Schemat elektrowni cieplnej :  
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1. Chłodnia kominowa, 2. Pompa wody chłodzacej, 3. Sieć przesyłowa , 
4. Transformator blokowy  5.Generator, 6. Część niskoprężna turbiny, 7. Pompa wody 
zasilającej, 8. Skraplacz 9. Część średnioprężna turbiny, 10. Schładzacz pary , 
11. Część wysokoprężna turbiny 12. Odgazowywacz ,13. Podgrzewacz ,14. Podajnik 
węgla,15. Zbiornik węgla, 16. Młyn węglowy 17. Walczak , 18. Zbiornikpopiołu , 
19. Przegrzewacz pary, 20. Wentylator powietrza 21. Międzystopniowy przegrzewacz pary
22. Czerpnia powietrza , 23. Podgrzewacz wody 24. Podgrzewacz powietrza, 
 25. Filtr spalin, 26. Wentylator spalin, 27. Komin 
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Schemat działania elektrowni węglowej 
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System energetyczny - wytwarzanie 
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Schemat elektrociepłowni:  

https://www.youtube.com/watch?v=ccPTlSXWiDs 
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System energetyczny – przesył i dystrybucja 
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Schemat dystrybucji ciepła:  
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System energetyczny – przesył i dystrybucja 
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 Mimo iż ogólna liczba podmiotów mających koncesję na obrót energią  

elektryczną to ok. 340, to rynek dystrybucyjny podzielony jest między  

4 głównych operatorów dystrybucyjnych: Enea, Energa, PGE oraz  

Tauron. Na terenie Warszawy dystrybucja prowadzona jest przez  

firmę RWE. 

Końcowi odbiorcy (firmy oraz gospodarstwa domowe) mają prawo  

wyboru producenta energii elektrycznej, jednak wybór firmy  

dystrybuującej (końcowego dostawcy) jest uzależniony od położenia  

geograficznego.  W chwili obecnej rynek energii elektrycznej jest  

konkurencyjny jedynie  w części hurtowej.  

  

Sieć dystrybucyjna  

System energetyczny – przesył i dystrybucja 
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System energetyczny – przesył i dystrybucja 

 

Sieć dystrybucyjna  
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System energetyczny – przesył i dystrybucja 

 

89 17.02.2016 Systemy energetyczne 

 

Przesył i rozdział energii elektrycznej  

Sieci elektroenergetyczne 

 

Sieć elektroenergetyczna jest to zespół urządzeń służących do 
przesyłania, przetwarzania i rozdzielania energii elektrycznej.  

W skład sieci wchodzą:  

 linie napowietrzne lub kablowe  

 stacje transformatorowe  

 stacje rozdzielcze  
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System energetyczny– przesył i dystrybucja 
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Podstawowe zadania linii energetycznych :  

 wyprowadzenie mocy z elektrowni i przesył do określonej stacji bez 
odbiorców po drodze – linie przesyłowe (wysokie i najwyższe napięcia),  

 rozdział energii elektrycznej na określonym terenie – linie rozdzielcze 
(średnie i niskie napięcia), 

 łączenie elektrowni w celu ich współpracy, lepszego wykorzystania 
rezerw i zwiększenia niezawodności zasilania odbiorców, 
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Napięcia znormalizowane, stosowane w polskim systemie 
elektroenergetycznym. 

 W zależności od odległości, na jakie ma być przesyłana energia, różne 
są wartości stosowanych napięć (podwyższenie napięcia – żeby 
ograniczyć straty przesyłu energii elektrycznej). 

System energetyczny– przesył i dystrybucja 
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Przesył i rozdział energii elektrycznej 

Sieci przesyłowe :  

 NN (najwyższe napięcia) : 750, 400, 220 kV (przesył na duże 
odległości), 

   WN (wysokie napięcia): 110 kV, w przypadku przesyłania na odległości 
do kilkudziesięciu kilometrów,  

Sieci rozdzielcze :  

 SN (średnie napięcia): 10-30 kV, stosowane w lokalnych liniach 
rozdzielczych, 

    nN (niskie napięcia): poniżej 1 kV, 

 

[Źródło: Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A., 10.2013r. ] 

System energetyczny– przesył i dystrybucja 
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System energetyczny– przesył i dystrybucja 
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Przesył i rozdział energii elektrycznej 
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Temat nr 13-15 

 

Podsystem ciepłowniczy 

 

 

http://www.brugg.pl/dzialy/cieplownictwo/magistralne.htm
http://www.brugg.pl/dzialy/cieplownictwo/rozdzielcze.htm
http://www.brugg.pl/bezwykopowe.htm
http://www.brugg.pl/dzialy/cieplownictwo/przylocza.htm
http://www.brugg.pl/dzialy/cieplownictwo/magistralne.htm
http://www.brugg.pl/dzialy/cieplownictwo/rozdzielcze.htm
http://www.brugg.pl/bezwykopowe.htm
http://www.brugg.pl/dzialy/cieplownictwo/przylocza.htm
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Ciepłownictwo 

 

dział techniki zajmujący się wytwarzaniem,  przesyłaniem i wykorzystaniem 

ciepła  tj. energii termicznej zawartej w nośnikach ciepła takich jak np. woda 

gorąca lub para.  

 

Ciepłownia 

 
to zakład przemysłowy, którego głównym zadaniem 

jest produkcja czynnika (najczęściej wody o wysokiej 

temperaturze) dla miejskiej  sieci ciepłowniczej. 

 

Podsystem ciepłowniczy 
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Układy ciepłownicze składają się z następujących elementów: 

 

 źródło ciepła : kocioł grzewczy, instalacja odprowadzenia spalin z 

systemem oczyszczania spalin, pompy, uzdatnianie wody, urządzenia 

pomiarowo-regulacyjne, magazyn paliwa,  

 sieć cieplna– przez którą gorąca woda lub para (nośnik ciepła) trafia 

do stacji przesyłowej, 

 stacje przesyłowe – w których ogrzewanie zdalczynne przekazywane 

jest do centrali domowej, 

 instalacje domowe – w których ogrzewanie zdalczynne jest 

rozdzielane do odbiorców końcowych, 

Podsystem ciepłowniczy 
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Podsystem ciepłowniczy 

Układy ciepłownicze 

97 17.02.2016 Systemy energetyczne 

[Źródło3] 
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Podsystem ciepłowniczy 

Źródło ciepła  

obiekt, w którym wytwarzana jest moc cieplna  niezbędna do ogrzewania 

budynków, przygotowywania ciepłej wody użytkowej, wentylacji i na 

potrzeby technologiczne.       

Źródłami ciepła mogą być: 

• kotłownia, 

• ciepłownia, 

• elektrociepłownia. 
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jest to zespół urządzeń, w których podczas spalania paliw 

wytwarzany jest nośnik ciepła o temperaturze i ciśnieniu 

wymaganym  przez odbiorców 

-  lokalna wbudowana, 

-  rejonowa wbudowana, 

-  rejonowa wolnostojąca. 

• Kotłownia 

Podsystem ciepłowniczy 

Źródło ciepła 
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Podsystem ciepłowniczy 

•    Ciepłownia   

 

miejsce wytwarzania mocy cieplnej na potrzeby systemu 

ciepłowniczego.  

Ciepłownia  jest zwykle obiektem wolnostojącym z urządzeniami  do 

wytwarzania ciepła o mocy zainstalowanej od 10 - 15 MW  

Źródło ciepła 
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Podsystem ciepłowniczy 

• Elektrociepłownia  

 

zakład produkujący energię elektryczną oraz ciepło w układzie 

skojarzonym, skąd nośnik ciepła jest transportowany siecią 

ciepłowniczą do budynków. 

Źródło ciepła 
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Podsystem ciepłowniczy 

Sieci ciepłownicze Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej (PEC) –
przesyłają ciepło.  

 

Zdalne ogrzewanie centralne (zdalczynne) – energia cieplna wytwarzana 
jest w centralnym miejscu a następnie transportowana do odbiorców przez 
sieci rurociągów. 

 

 Wytworzona energia cieplna służy do:  

 ogrzewania budynków (c.o.),  

 do ogrzewania wody użytkowej (c.w.u.), 

 do użytku przemysłowego. 
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Podsystem ciepłowniczy 

Sieć ciepłownicza  

 

 jest to układ przewodów, którymi nośnik ciepła : 

- woda 

- para 

płynie od źródła ciepła do poszczególnych odbiorców i wraca po oddaniu 

ciepła.                                                       
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Podział sieci ciepłowniczych  

Zastosowanie:  

 przemysłowe – dostarczające ciepło do zakładów przemysłowych, 

 miejskie – ciepło dla budynków mieszkalnych, biurowców, szpitali itd.  

    ciepłownie blokowe – zaopatrywanie małych osiedli, grup wieżowców.  

 

Nośnik ciepła:  

 instalacje wody gorącej – do 120ºC,  

 instalacje wody gorącej – powyżej 120ºC, 

    instalacje parowe. 

Podsystem ciepłowniczy 
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Podział sieci ciepłowniczych 

 

Rozprowadzenie ciepła (dystrybucja): 

  

 sieci promieniowe  

 sieci pierścieniowe  

    sieci pajęcze 

    w formie kratownicy 

 

Podsystem ciepłowniczy 
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Liczba rurociągów:  

 dwuprzewodowe 

    trójprzewodowe  

Rodzaj przyłącza:  

 z podłączeniem bezpośrednim  

 z podłączeniem pośrednim  

Podział sieci ciepłowniczych 
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Zdj. Stacja przesyłowa z podłączeniem 
bezpośrednim [Źródło 3] 

Podsystem ciepłowniczy 



10.09.2013 Systemy energetyki odnawialnej 107 17.02.2016 Systemy energetyczne 

Podsystem ciepłowniczy 

 - sieć tranzytowa - odcinek o długości większej niż 0,5 km, na którym nie 

ma odbioru ciepła, 

- sieć magistralna - odcinek służący do przesyłania ciepła ze źródła ciepła 

do odgałęzień lub sieci osiedlowych, 

- sieć odgałęźna - odcinek służący do przesyłania ciepła  z magistrali do 

sieci osiedlowych lub dużych odbiorców, 

 - sieć osiedlowa - odcinek służący do przesyłania ciepła z sieci 

odgałęźnej lub przepompowni osiedlowych do poszczególnych przyłączy 

budownictwa mieszkaniowego lub przemysłowego, 

- przyłącza sieci - przewody doprowadzające ciepło od odgałęzienia lub 

sieci osiedlowej do budynku (węzła ciepłowniczego). 

 

Podział sieci ciepłowniczych 
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Podsystem ciepłowniczy 

Podział sieci ciepłowniczych 
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Podsystem ciepłowniczy 

Podział sieci ze względu na jej ukształtowanie 

- promieniowa, 

   - pajęcza, 

 

   - w formie kratownicy, 

 

   - pierścieniowa. 
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Podsystem ciepłowniczy 

Sieć ciepłownicza promieniowa                

Przewód zasilający wychodząc ze źródła ciepła rozgałęzia się na 

mniejsze odcinki, łącząc się z odbiorcami ciepła. 

[Źródło 3] 
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Podsystem ciepłowniczy 

Sieć ciepłownicza promieniowa 
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Podsystem ciepłowniczy 

- możliwość zasilania odbiorców z dwóch kierunków 

- możliwość rozbudowy w formie rozgałęzień 

- mogą być: 

-  jednopierścieniowe 

-  wielopierścieniowe 

 

Sieć ciepłownicza pierścieniowa 

[Źródło 3] 
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Podsystem ciepłowniczy 

Sieć ciepłownicza pierścieniowa 

wielopierścieniowa 

jednopierścieniowa 
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Podsystem ciepłowniczy 

Sieć ciepłownicza pajęcza   

-  każdy budynek  jest połączony ze źródłem ciepła odrębnym przewodem, 

-  sieć jest bardzo kosztowna, 

-  najbardziej niezawodna w ruchu, gdyż                                                        

awaria odcinka  sieci doprowadzającego                                                                                

ciepło do jednego budynku nie powoduje                                                                              

konieczności wyłączenia innych budynków, 

- można w niej też łatwo regulować                                                                                          

dopływ ciepła do poszczególnych budynków.  
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Podsystem ciepłowniczy 

Sieć ciepłownicza w formie kratownicy 

 

 - przyłącza do budynków są krótkie, 

- niezawodność, gdyż każdy odbiorca ma zapewniony dopływ ciepła z co 

najmniej 2 kierunków, 

- stosuje się ją w terenie o zabudowie w formie kwadratów i prostokątów      

(ulice, chodniki). 
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Podsystem ciepłowniczy 

Podział sieci ze względu na budowę: 
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Podsystem ciepłowniczy 

·      podziemne – układane w ziemi  

 -  kanałowe, 

 -  preizolowane 

 

·      napowietrzne 

 - na niskich podporach  

           (50 – 70 cm nad ziemią)  

 - na wysokich podporach 

Podział sieci ze względu na budowę : 
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Podsystem ciepłowniczy 

Sieci kanałowe dzielimy na: 

 

- przechodnie 

 

- nieprzechodnie – prefabrykowane łukowe lub kątowe 

Sieci kanałowe 



10.09.2013 Systemy energetyki odnawialnej 119 17.02.2016 Systemy energetyczne 

Podsystem ciepłowniczy 
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Podsystem ciepłowniczy 

Sieci kanałowe przechodnie 
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Podział sieci ze względu na ilość przewodów: 

 

·       jednoprzewodowe (bardzo rzadki przypadek) 

·       dwuprzewodowe 

·       trójprzewodowe 

·       czteroprzewodowe 

Podsystem ciepłowniczy 
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Podział sieci ze względu na ilość przewodów: 

- sieci dwuprzewodowe 
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Podsystem ciepłowniczy 

[Źródło 3] 
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Podział sieci ze względu na ilość przewodów: 

- sieci trójprzewodowe 

Podsystem ciepłowniczy 

[Źródło 3] 
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Podsystem ciepłowniczy 

Nośnik ciepła płynący siecią ciepłowniczą może być wprowadzony 

do węzłów ciepłowniczych lub bezpośrednio zasilać instalację.  

Węzły mogą być: 

-indywidualne  

zlokalizowane w każdym budynku 

- grupowe  

usytuowane w wolnostojącym pomieszczeniu, tj. przewidziane do obsługi 

kilku lub kilkunastu budynków. 
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Podział sieci ze względu na sposób podłączenia instalacji w budynku 

Rodzaj przyłącza 

 Z podłączeniem bezpośrednim:  

Podsystem ciepłowniczy 
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[Źródło 3] 
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Podział sieci ze względu na sposób podłączenia instalacji w budynku 

Rodzaj przyłącza 

 Z podłączeniem pośrednim:  

Podsystem ciepłowniczy 
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[Źródło 3] 
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Podsystem ciepłowniczy 

Najważniejszymi cechami systemu ciepłowniczego są:  

 

-  rodzaj użytego nośnika tj. czynnika przenoszącego  

   energię od źródła do węzłów, 

 

-  parametry wykorzystywanego czynnika.  
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Podsystem ciepłowniczy 

P PRZESŁANKI CENTRALIZACJI PRODUKCJI CIEPŁA 
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Podsystem ciepłowniczy 



10.09.2013 Systemy energetyki odnawialnej 130 17.02.2016 Systemy energetyczne 

Podsystem ciepłowniczy 

Przewody sieci ciepłowniczych wykonuje się z: 

                                    

-rur gładkich stalowych bez szwu  

PN –80/H-74219. Rury stalowe bez szwu walcowane na gorąco  ogólnego 

zastosowania 

 

Rurociągi sieci ciepłowniczej kanałowej pokrywa się specjalnymi 

powłokami, chroniącymi przewody przed  korozją.  

Odcinki  sieci łączy się za pomocą spawania: 

- spawanie gazowe -  średnica nominalna do 100 mm 

- spawanie elektryczne – średnica większa niż 100 mm 

 Przewody łączy się z armaturą za pośrednictwem kołnierzy. 
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Podsystem ciepłowniczy 

Armatura sieci cieplnych 

- armatura odcinająca, 

- armatura zabezpieczająca – chroni przed nadmiernym wzrostem 

ciśnienia, 

- armatura sterująca – służy do regulacji parametrów nośnika ciepła, 

- armatura pomocnicza – termometry, manometry, odmulacze, 

- odwodnienia i odpowietrzenia, 
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Podsystem ciepłowniczy 

Jako armaturę odcinającą stosuje się: 

-  zawory (kulowe),  

-  zasuwy, 

 

Armaturę odcinającą stosuje się na: 

 

- przewodach magistralnych co 1 km, 

- na odgałęzieniach o średnicach większych od 150mm, 

- dla umożliwienia odcięcia odbiorców pobierających moc większą niż   

  2MW, lub 5 budynków, 

- na przyłączach zakładów przemysłowych, 

- na przyłączu w pomieszczeniu węzła ciepłowniczego. 

 

 

Armatura sieci cieplnych 
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Podsystem ciepłowniczy 

Odwodnienie przewodów stosuje się: 

- w najniższych punktach przewodów, 

- przy zaworach odcinających, do spustu wody z odgałęzień, 

- na magistralach przy armaturze odcinającej, 

 

 

Armatura sieci cieplnych 

Odpowietrzenia stosuje się: 

 

- w najwyższych punktach przewodów, 

 

- przy zaworach odcinających do odpowietrzania i napowietrzania sieci, 
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Podsystem ciepłowniczy 

Podpory przewodów sieci napowietrznej 
 

- niskie  

   0,5 – 0,7 m 

 

- wysokie 

   

http://www.radpec.com.pl/siecifoto.htm
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Podpory niskie 

Podpory przewodów sieci napowietrznej 

Podsystem ciepłowniczy 
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słupy wysokie 

estakada 

Podpory wysokie 

Podpory przewodów sieci napowietrznej 

Podsystem ciepłowniczy 
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Podsystem ciepłowniczy 

Podpory przewodów sieci kanałowej 

- ruchome: 

 - ślizgowe, 

 - rolkowe 

- stałe 
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Odległość pomiędzy podporami ruchomymi określa się dla mniejszej z 

dwóch wartości: 

- wytrzymałość przewodu ( ugięcie), 

- konieczność całkowitego odwodnienia rurociągu. 

Podpory ruchome 

Podpory stałe 

Stosuje się je w miejscu każdego odgałęzienia oraz między elementami 

kompensacji. 

Odległość między podporami zależy od: 

- średnicy przewodu,                          

- grubości ścianki przewodu,  

- masy. 

Podsystem ciepłowniczy 
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Kompensacja wydłużeń sieci 

Podsystem ciepłowniczy 

- naturalna - samokompensacja 



10.09.2013 Systemy energetyki odnawialnej 140 17.02.2016  Systemy energetyczne 

Kompensacja wydłużeń sieci 

-  kompensacja sztuczna - kompensatory 

 

•  U – kształtowy 

 

•  mieszkowy 

 

•  dławicowy 

Podsystem ciepłowniczy 



10.09.2013 Systemy energetyki odnawialnej 20.01.2016 Systemy energetyczne 141 17.02.2016  Systemy energetyczne 

Izolacja cieplna sieci 

 

Zadaniem izolacji przewodów sieci ciepłowniczej jest : 

- ochrona przed stratami ciepła, 

- ochrona przed zawilgoceniem. 

 

Podsystem ciepłowniczy 

Wymagania stawiane materiałom izolacyjnym: 

- odporność na działanie wysokiej temperatury,                             

- odporność na zawilgocenia, 

- odporność na uszkodzenia mechaniczne, 

- odporność na działanie wody i otoczenia –  

  w tym na działanie mikroorganizmów i gryzoni. 
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 Izolacja cieplna składa się z dwóch warstw: 

•  właściwa izolacja cieplna, która musi charakteryzować się niskim 

współczynnikiem przenikania ciepła, 

•  płaszcz ochronny - chroni izolację właściwą przed uszkodzeniami 

mechanicznymi i oddziaływaniem środowiska. 

Izolacja cieplna sieci 

Podsystem ciepłowniczy 

Najczęściej stosowane materiały izolacyjne: 

 

- wata szklana, 

- wełna mineralna, 

- pianka poliuretanowa. 
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Materiały stosowane do budowy płaszcza ochronnego izolacji 

właściwej: 

 

- folia aluminiowa, 

- papa asfaltowa na folii aluminiowej, 

- folie z tworzyw sztucznych, 

- blacha aluminiowa, 

- blacha ocynkowana. 

Izolacja cieplna sieci 

Podsystem ciepłowniczy 
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- Rura przewodowa  

- Izolacja termiczna 

- Instalacja alarmowa 

- Rura osłonowa 

Budowa rury preizolowanej 

Podsystem ciepłowniczy 

Sieci cieplne z rur preizolowanych 
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Podsystem ciepłowniczy 

Sieci cieplne z rur preizolowanych 

Rury przewodowe mogą być wykonane z: 

 

- ze stali węglowej,  

- stali węglowej ocynkowanej,  

- stali nierdzewnej, kwasoodpornej,  

- miedzi, 

- polibutylenu,  

- polietylenu usieciowanego. 
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Podsystem ciepłowniczy 

Izolacja termiczna  

 

wykonana jest z pianki poliuretanowej (spienianej cyklopentanem) 

Sieci cieplne z rur preizolowanych 

System ten, wbudowany w rury i elementy preizolowane sygnalizuje 

stany awaryjne sieci i umożliwia lokalizację uszkodzeń.  

System tworzą obwody sygnalizacyjne i urządzenia do sygnalizowania 

i lokalizowania nieszczelności rurociągów.  

Instalacja alarmowa 
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Podsystem ciepłowniczy 

Połączenia odcinków rur preizolowanych 

                                                                     

Oczyścić przy użyciu papieru ściernego  

na długości 10cm końcówki rury preizolowanej 

Używając palnika na propan-butan ogrzewać końce (10-11cm)  

nasuwki tak, aby obkurczyła się równomiernie na osłonie rury  

 

Zdjąć folię ochronną i nasunąć nasuwkę 

Wywiercić w nasuwce otwór o średnicy 
wynikającej z zastosowanego korka 
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Podsystem ciepłowniczy 

Piankę A (jasna) wlać do pojemnika z pianką  

B (ciemna), wymieszać i wlać przez otwór do nasuwki 

 

Wbić korek w momencie, gdy rosnąca  

pianka wypełni nasuwkę 

 

Oczyścić za pomocą papieru ściernego  

miejsce wokół korka z pozostałości pianki 

Połączenia odcinków rur preizolowanych 

Ogrzać łatkę od strony klejącej. Przyłożyć łatkę 

 i podgrzewać aż do wypłynięcia kleju. 
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Podsystem ciepłowniczy 

Sieci cieplne z rur preizolowanych 
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Podsystem ciepłowniczy 

Sieci cieplne z rur preizolowanych 



 

Dziękuję za uwagę 

 

Zapraszam na kolejne wykłady 

 

18.02.2016 godz. 19.00  

 

 

Technologie montażu systemów energetyki odnawialnej  

– instalacje wentylacyjne i klimatyzacyjne 
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