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W podanym przykładzie zastosowano pompę ciepła z wykorzystaniem ścieków komunalnych
w oczyszczalni ścieków jako dolnego źródła ciepła.
Pompa ciepła stanowi instalację, która umożliwia wykorzystanie praktycznie nieograniczonych zaso-
bów energii odnawialnej i odpadowej. Ujmując istotę działania pomp ciepła w największym skrócie
można powiedzieć, że zachodzi w niej proces podnoszenia potencjału cieplnego. Proces ten polega
na pobieraniu ciepła ze źródła o temperaturze niższej i przekazaniu go do ośrodka o temperaturze
wyższej. Umożliwia to użyteczne wykorzystanie niskotemperaturowych źródeł energii odnawialnej,
co wpływa na znaczne zmniejszenie zużycia paliw pierwotnych do wytwarzania ciepła. Tym samym
zastosowanie pomp ciepła znacząco ogranicza zanieczyszczenie środowiska naturalnego.
W omawianym przykładzie pompa ciepła została zastosowana do ogrzewania hali utylizacji ścieków,
pomieszczeń biurowych i otrzymywania ciepłej wody użytkowej.

MIASTO
Miasto Bystrzyca Kłodzka położone jest
w południowo-zachodniej Polsce. Gmina
Bystrzyca Kłodzka to teren o charakterze
przemysłowo-rolniczym, związany z tury-
styką. Przemysł gminy bazuje na natu-
ralnych zasobach takich jak woda mine-
ralna, drewno, surowce skalne (wapienie,
piaskowce, marmur), jest nieuciążliwy dla
środowiska i obejmuje przetwórstwo rolno-
spożywcze, przemysł drzewny, przemysł
papierniczy oraz przemysł lekki. Podsta-
wową rolę pełni surowiec drzewny będący
bazą dla rozwoju tartaków, przemysłu za-
pałczanego, meblarskiego i papierniczego.
Sprzyjającym czynnikiem rozwoju przemy-
słu są dogodne połączenia komunikacyjne z dużymi miastami w Polsce i Czechach.

TŁO PROJEKTU

Po wybudowaniu w mieście oczyszczalni ścieków Zarząd Miasta podjął decyzję o wykorzy-
staniu powstających ścieków komunalnych dla celów grzewczych. Inwestorem był Urząd
Miasta; inwestycja była finansowana ze środków własnych Miasta oraz z uzyskanych na ten
cel dotacji. Czas trwania inwestycji wynosił około 2 miesiące.

OPIS PROJEKTU

W opisywanym przykładzie zainstalowano PC ALAND o mocy 100 kW do c.o. i ogrzewania
c.w.u. Dolnym źródłem ciepła są ścieki komunalne.
Sprawność systemu dla temperatury parowania/skraplania: 0/55 ◦C wynosi COP 4.
System zdawania ciepła wykorzystuje grzejniki. Na hali zainstalowano nagrzewnice typu
woda-powietrze.
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Układ grzewczy jest w pełni zautomatyzowany, uwzględnia sterownik pogodowy, priorytet
ciepłej wody użytkowej oraz 2-taryfowy układ rozliczania za energię elektryczną. Zastoso-
wano monitoring komputerowy i falownik do płynnej regulacji pracy sprężarki.

Układ pomp ciepła wraz z instalacją c.o. został wykonany w technologii zgodnej z obowią-
zującymi normami polskimi i europejskimi. Zastosowana nowatorska technologia budowy
i montażu pomp ciepła pochodzi z Polski.

Pompa ciepła w Bystrzycy Kłodzkiej.

OCENA PROJEKTU I PERSPEKTYWY ROZWOJU
Wytwarzanie dostatecznej ilości energii należy do najbardziej istotnych problemów naszych
czasów, gdyż jej zużycie gwałtownie wzrasta na całym świecie. Rezerwy paliw kopalnych,
będące do tej pory głównym źródłem energii, są ograniczone, a nieustanne ich stosowanie
wpływa na pogorszenie stanu środowiska naturalnego, głównie w zakresie zanieczyszczenia
powietrza. Korzystanie z pomp ciepła stało się w tym kontekście niezwykle istotnym elemen-
tem ochrony środowiska. Ich zastosowanie powoduje znaczące obniżenie emisji SO2, NOx

i CO2, a w miejscu powstania maszynowni pomp ciepła te zanieczyszczenia w ogóle nie
występują.

WIĘCEJ INFORMACJI

Aleksander Mielnikow
Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe ALAND Sp. z o.o.
81-384 Gdynia, ul. Władysława IV 61/10
tel. (58) 620 62 70
tel. kom. (602) 66 12 19
e-mail: aland.gdynia@wp.pl

Opracowanie zostało przygotowane przez Przedsiębiorstwo POLSKA SIE Ć

Produkcyjno-Usługowe ALAND Sp. z o.o. w ramach projektu
pt. „Energia odnawialna jako wyzwanie dla samorządów
lokalnych. Przykłady udanych przedsięwzięć w Polsce
i w krajach Unii Europejskiej” realizowanego przez
Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć „Energie Cités”. Środki finansowe pozyskano z Narodowego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Katowicach oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie.
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