
ENERGIA
GEOTERMALNA

MSZCZONÓW
(woj. mazowieckie)

Energia geotermalna ma postać ciepła zgromadzonego pod powierzchnią ziemi, które zakumulowane
jest w skałach oraz płynach znajdujących się w szczelinach i porowatej przestrzeni skał. Źródłem cie-
pła geotermicznego zawartego w górotworze są procesy rozpadu pierwiastków promieniotwórczych
oraz ciepło, które pochodzi jeszcze z czasów powstania Ziemi. Dobre parametry geotermalne skał
występują w górotworze na Niżu Polskim – w utworach mezozoicznych subbasenów grudziądzko-
warszawskiego i szczecińsko-łódzkiego. To właśnie z tych warstw geotermalnych korzysta instalacja
w Mszczonowie.

MIASTO
Mszczonów jest niewielkim miastem
(ok. 7 000 mieszkańców) położonym
ok. 50 km na południowy zachód od War-
szawy. Obecnie Mszczonów przeistacza się
w prężnie działający ośrodek logistyczno-
przemysłowy. Mszczonów leży przy trasie
Warszawa – Katowice i na szlaku mię-
dzynarodowej trasy TIR nr 717. Miasto
dysponuje 300-hektarową strefą przemy-
słową, jest w 90% zgazyfikowane, posiada
własne ujęcie wody, oczyszczalnię ścieków
i wysypisko.

TŁO PROJEKTU

Ciepłownia gazowo-geotermalna w Mszczonowie została oddana do użytku w 2000 r. Zo-
stała wybudowana w ramach projektu celowego współfinansowanego przez Komitet Badań
Naukowych. Wnioskodawcą i wykonawcą projektu był Urząd Miasta i Gminy Mszczonów, na-
tomiast realizatorem był Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN w Krako-
wie, pełniący nadzór naukowy nad inwestycją. Środki finansowe na jej realizację pochodziły
z KBN, Fundacji EKOFUNDUSZ, Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej oraz Wojewódz-
kiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie i w Łodzi.

Ciepłownia gazowo-geotermalna
w Mszczonowie – widok ogólny

Ciepłownia gazowo-geotermalna jest wła-
snością powołanej w 1995 r. Spółki
„Geotermia Mazowiecka” S.A.., której ak-
cjonariuszami są m.in. gminy Żyrar-
dów, Skierniewice, Mszczonów, Socha-
czew, Wojewódzki Fundusz Ochrony Śro-
dowiska w Warszawie i w Łodzi, Hydrotrest
SKANSKA S.A. i inni. Podstawowym celem
Spółki była budowa przy udziale polskich
źródeł finansowania „Zakładu Geotermal-
nego” w Mszczonowie i jego eksploata-
cja oraz działania w celu oceny możliwo-
ści sfinansowania realizacji instalacji geo-
termalnej w Skierniewicach i Żyrardowie
we współpracy z instytucjami krajowymi
i zagranicznymi.
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OPIS PROJEKTU
Eksploatowany w systemie
jednootworowym dla celów
ciepłowniczych i pitnych geo-
termalny poziom wodonośny
znajduje się w piaskowcach
dolnej kredy na głębokości
1,6–1,7 km. Mineralizacja wody
geotermalnej nie przekracza
0,5 g/dm3. Woda ma jakość
wody pitnej i jest eksploatowana
z otworu Mszczonów IG-1,
który był wykonany w latach
siedemdziesiątych, natomiast
w latach 1996–1997 r. został
zrekonstruowany i przysto-
sowany do eksploatacji wody

Ujęcie wody geotermalnej – głowica i elementy
wyposażenia powierzchniowego otworu Mszczonów IG-1

geotermalnej (co znacznie ograniczyło nakłady inwestycyjne). Maksymalna wydajność wody
eksploatowanej przy zastosowaniu wielostopniowej pompy głębinowej wynosi 55 m3/h.

Ciepłownicza część zakładu działa w układzie skojarzonym: woda sieciowa jest podgrze-
wana do odpowiedniej temperatury za pomocą ciepła z wody geotermalnej i kotłów gazo-
wych wraz z absorpcyjną pompą ciepła. Całkowita moc ciepłowni wynosi ok. 10 MWt, w tym
ok. 2,7 MWt pochodzi z absorpcyjnej pompy ciepła wykorzystującej wodę geotermalną. Pro-
dukcja ciepła wynosi ok. 100 000 GJ/rok, przy czym w sezonie grzewczym ok. 35% ciepła
dostarczanego odbiorcom pochodzi z wody geotermalnej. Schłodzona w części ciepłow-
niczej woda geotermalna jest kierowana do miejskiej sieci wodociągowej jako woda pitna
wysokiej jakości.

Schemat ciepłowni gazowo-geotermalnej w Mszczonowie przedstawia poniższy rysunek:
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OCENA PROJEKTU I PERSPEKTYWY ROZWOJU
Dzięki uruchomieniu ciepłowni gazowo-
geotermalnej w Mszczonowie zamknięte
zostały trzy położone w centrum mia-
sta przestarzałe technologicznie kotłow-
nie opalane miałem węglowym. W skali
roku wyeliminowano blisko 4 500 ton
tych paliw spalanych uprzednio dla ce-
lów grzewczych. Zakres redukcji szko-
dliwych emisji generowanych uprzednio
w procesie spalania wymienionych paliw
przedstawia się następująco:
• SO2 – 100%,
• NOx – 82%,
• CO – 98%,
• CO2 – 75%,
• sadza i pył – 100%.

Ciepłownia gazowo-geotermalna
w Mszczonowie – absorpcyjna pompa ciepła

Realizacja projektu geotermalnego przyniosła także inne pozytywne efekty, do których na-
leżą modernizacja systemu dystrybucji ciepła oraz budowa nowoczesnego, proekologicz-
nego źródła ciepła. Porównanie kosztów produkcji 1 GJ ciepła w Mszczonowie z nowocze-
snej kotłowni gazowej, przestarzałej kotłowni węglowej oraz ciepłowni gazowo-geotermalnej
wskazuje, że są one zbliżone w przypadku kotłowni gazowej i węglowej, podczas gdy koszty
produkcji jednostki ciepła w ciepłowni gazowo-geotermalnej są o blisko 25% niższe.

Miasto i Gmina Mszczonów zamierzają rozszerzyć sposób i zakres stosowania wody geo-
termalnej i zawartego w niej ciepła poprzez budowę basenów napełnianych wodą geoter-
malną. Przyczyni się to do powstania nowych miejsc pracy, poprawy warunków wypoczynku
mieszkańców miasta oraz zaoferowania nowej, atrakcyjnej formy rekreacji dla pracownikom
i klientom dzielnicy przemysłowej w Mszczonowie, a także turystom z pobliskich, najwięk-
szych w kraju aglomeracji: Warszawy i Łodzi.

WIĘCEJ INFORMACJI

Marek Balcer
Prezes Zarządu „Geotermia Mazowiecka” S.A.
96-300 Żyrardów, ul. Okrzei 57
tel/fax: 46 855 27 93
e-mail: geotermia@geotermia.com.pl

Opracowanie zostało przygotowane przez Beatę Kępińską POLSKA SIE Ć

we współpracy ze Spółką „Geotermia Mazowiecka” S.A.
i Urzędem Miasta i Gminy Mszczonów 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.

Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć „Energie Cités” 2004
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