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1.

WPROWADZENIE

Od wielu lat obserwujemy wzrost wiatowej konsumpcji energii. W dokumencie
World Energy Outlook 2010 Scenariuszu Nowych Polityk, Miêdzynarodowa Agencja
Energii (IEA) szacowa³a, ¿e zapotrzebowanie na energiê pierwotn¹ pomiêdzy rokiem 2008
a 2035 wzronie o 38% z 12 300 Mtoe1 do 16 700 Mtoe, co daje redni 1,2% wzrost konsumpcji na rok. Bardziej zachowawczy scenariusz (tzw. scenariusz 450) zak³ada³ wzrost na
poziomie 0,7% rocznie. (IEA, 2010). Ju¿ w kolejnej edycji raportu World Energy Outlook
2011, agencja poda³a, i¿ w roku 2010 popyt na energiê wzrós³ o 5% oraz nast¹pi³a rekordowa emisja CO2 (IEA, 2011). W ka¿dym wariancie rozwoju energetyki wiatowej, niezale¿nie czy bierze pod uwagê prognozy z 2010 roku, czy z 2011, podstawowym ród³em uzyskania energii bêd¹: ropa naftowa, gaz ziemny i wêgiel. Spalanie paliw kopalnych wyemituje znaczne iloci CO2. Z powodu wzrostu konsumpcji, koniecznoci zakupu pozwoleñ na
emisjê gazów cieplarnianych oraz wysokonak³adowych inwestycji w energetyce, szczególnie polskiej, prognozuje siê znaczny wzrost cen energii. W zwi¹zku z tym, szczególny nacisk nale¿y k³aæ na poprawê efektywnoci wytworzenia i przesy³u, oszczêdnoæ oraz racjonalizacjê zu¿ycia energii.
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million tonne of oil equivalent (1 Mtoe = 41,868 PJ).
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2.

CEL MAGAZYNOWANIA ENERGII

Problem w efektywnym gospodarowaniu wytworzon¹ energi¹ sprawia dobowa oraz
sezonowa zmiennoæ jej konsumpcji. Z powodu zmiennoci zu¿ycia energii konieczne jest
jej magazynowanie. Energia mo¿e byæ gromadzona w postaci mechanicznej, elektrycznej,
chemicznej lub w postaci ciep³a. (Szlachta, 1999; Ataer, 2006). Energiê mechaniczn¹ (kinematyczn¹) gromadzi siê dziêki elektrowniom szczytowo-pompowym. Zasada dzia³ania
opiera siê na pompowaniu wody do górnego zbiornika w czasie niskiego popytu na energiê
(noc) oraz odbiorze energii kinematycznej sp³ywaj¹cej grawitacyjnie wody w czasie szczytowego poboru energii (dzieñ). Alternatywnymi sposobami magazynowania energii mechanicznej s¹ komory sprê¿onego powietrza oraz ko³a zamachowe. Akumulacja energii elektrycznej, a w³aciwie elektro-chemicznej nastêpuje dziêki u¿yciu ogniw galwanicznych,
akumulatorów oraz magazynowaniu produktów elektrolizy wody. Najprostszym sposobem
akumulacji energii jest wykorzystanie pojemnoci cieplnej ró¿nych materia³ów. Ciep³o
mo¿e byæ magazynowanie krótkoterminowo w celu przygotowania ciep³ej wody u¿ytkowej czy dla ogrzewania lub ch³odzenia pomieszczeñ. W tym przypadku jako medium gromadz¹ce energiê najczêciej wykorzystuje siê wodê. Metoda ta czêsto stosowana jest
w budownictwie jednorodzinnym. D³ugoterminowe gromadzenie ciep³a mo¿e odbywaæ siê
w górotworze.

3.

PODZIEMNE MAGAZYNOWANIE CIEP£A

Proces magazynowania ciep³a w górotworze prowadzi siê na ró¿nych g³êbokociach.(Pinka et al., 2001) P³ycej  wykorzystuj¹c poziome gruntowe wymienniki ciep³a
(sposób ma³o efektywny, rzadko stosowany) oraz g³êbiej  w ska³ach lub warstwach wodononych, zwany podziemnym magazynowaniem ciep³a (UTES  Underground Thermal
Energy Storage) (Sanner, 2001a). Sporód metod UTES, najwiêksz¹ popularnoci¹ ciesz¹
siê: magazynowanie ciep³a w warstwach wodononych (zwane z ang. ATES  Aquifer
Thermal Energy Storage, rys. 1) oraz magazynowanie energii w górotworze ze pomoc¹
otworowych wymienników ciep³a (z ang. BTES – Borehole Thermal Energy Storage). Czasami dzieli siê systemy UTES na otwarte (ATES  Aquifer Thermal Energy Storage) oraz
zamkniête (DTES  Duct Thermal Energy Storage, rys. 2) (Sanner, 2001b)
W górotworze mo¿na gromadziæ nie tylko ciep³o lecz równie¿ ch³ód (UCS  Underground Cold Storage). Akumulacja ch³odu staje siê bardzo popularna z powodu wysokiego
kosztu jego wytwarzania. W latach 60. XX wieku Chiny by³y pionierem tej technologii.
Obecnie prym wiod¹ Holandia, Belgia i Szwecja (Sanner, 2001a). Systemy magazynowania
ciep³a i ch³odu szczególnie przydatne s¹ w pobli¿u du¿ych obiektów wymagaj¹cych ogrzewania zim¹ oraz klimatyzowania latem. Magazyn w górotworze pracuje wtedy cyklicznie
oddaj¹c ciep³o zim¹, jednoczenie wych³adzaj¹c siê i magazynuj¹c ch³ód. Latem z kolei
zgromadzony ch³ód wykorzystuje siê np. do klimatyzacji. Ch³ód odbierany z górotworu jest
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jednoczenie procesem wprowadzania do ska³ ciep³a, które bêdzie wykorzystane w sezonie
grzewczym. Takim przyk³adem w Polsce mo¿e byæ zbudowany system grzewczo-ch³odniczy w Ekologicznym Parku Edukacji i Rozrywki OSSA. (Z³otkowski et al., 2011).
a)

b)

Rys. 1. Schemat otwartej metody magazynowania ciep³a ATES: a) ogrzewanie w okresie
zimowym; b) ch³odzenie w okresie letnim (Kapuciñski&Rodzoch, 2010)

a)

b)

Rys. 2. Schemat zamkniêtej metody magazynowania ciep³a DTES: a) ogrzewanie w okresie
zimowym; b) ch³odzenie w okresie letnim (Kapuciñski&Rodzoch, 2010)

4.

MAGAZYNOWANIE CIEP£A W WARSTWACH WODONONYCH

Technologia ATES wykorzystuje warstwy wodonone w celu magazynowania w nich
ciep³a lub ch³odu. Górotwór poni¿ej g³êbokoci periodycznego wnikania ciep³a posiada sta³¹ temperaturê odpowiadaj¹c¹ redniorocznej temperaturze powietrza atmosferycznego.
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Temperatura ska³ ronie wraz z g³êbokoci¹ zgodnie z regionalnym lub lokalnym gradientem geotermicznym. Podczas sezonu grzewczego ch³ód jest gromadzony w warstwie wodononej wraz z wod¹ wprowadzan¹ do niej otworem ch³onnym. Jednoczenie nastêpuje pobór ciep³a z wody eksploatowanej studni¹ produkcyjn¹, odpowiednio oddalon¹ od ch³onnej. W sezonie letnim, obieg zostaje odwrócony. Otwór ch³onny staje siê otworem
eksploatacyjnym i zmagazynowana sch³odzona woda s³u¿y celom ch³odniczym, natomiast
ciep³o odpadowe zostaje zat³oczone i zmagazynowane w cieplejszej czêci warstwy wodononej. W zale¿noci od wielkoci odbiorcy i warunków hydrogeologicznych wykonuje siê
od jednej do kilku studni zarówno po stronie cieplejszej jak i zimniejszej. Pierwszy instalacja ATES powsta³a w Chinach w latach 80. XX wieku (Wu et al., 2000), nastêpnie magazyny powsta³y w Ameryce Pó³nocnej i Europie. Do roku 2003 istnia³o ponad 200 projektów
ATES w Holandii (Snijders, 2002), 30 w Szwecji (stan na rok 2001). Licz¹cymi siê pañstwami w rozwoju magazynów ATES s¹ Niemcy (Kabus et al., 2000; Pokosy et al., 2003;
Dikici et al. 2003) i Belgia (Dirven&Gysen, 2000). W roku 2006 w Belgii dzia³a³o ponad
10 du¿ych instalacji ATES o mocy ch³odniczej ponad 500 kW (Desmedt et al., 2006). Nale¿y wspomnieæ równie¿ o ciekawym rozwi¹zaniu instalacji geoenergetycznej dzia³aj¹cej na
rzecz ogrzewania i ch³odzenia Bundestagu w Berlinie, gdzie wykorzystywane s¹ dwie warstwy wodonone. Powstaj¹ równie¿ projekty ATES w krajach ródziemnomorskich, takich
jak np. Turcja, gdzie zapotrzebowanie na ch³ód jest istotnym problemem (Pokosy et al.,
2003; Dikici et al., 2003).
5.

MAGAZYNOWANIE ENERGII W GÓROTWORZE
ZA POMOC¥ OTWOROWYCH WYMIENNIKÓW CIEP£A

Instalacje BTES s¹ alternatywnym rozwi¹zaniem w przypadku, gdy dany obiekt nie
le¿y nad aquiferem. Ponadto idealnie nadaj¹ siê do gromadzenia ciep³a z paneli s³onecznych, czy systemów kogeneracyjnych wytwarzaj¹cych energiê podczas sezonu letniego.
Warto równie¿ podkreliæ, ¿e instalacje BTES mog¹ byæ wykorzystywane do bezporedniego ch³odzenia w okresie letnim, bez u¿ycia energoch³onnych agregatów ch³odniczych. Nak³ady poniesione na instalacje BTES zwracaj¹ siê w okresie 710 lat (Desmedt et al., 2006),
przy czym najdro¿sz¹ czêci¹ przedsiêwziêcia jest wiercenie otworów w górotworze pod
wymienniki. W celu obni¿enia kosztów wykonania otworowych wymienników ciep³a, rozwa¿a siê adaptacjê wyeksploatowanych lub negatywnych otworów naftowych (liwa,
2002; Gonet et al., 2010) . Dziêki temu mo¿liwe bêdzie wykorzystanie tak¿e g³êbokich
otworów, jednak tylko do pozyskiwania ciep³a.
6.

PODSTAWOWE ZA£O¯ENIA MAGAZYNOWANIA ENERGII
W GÓROTWORZE

Dwie podstawowe cechy, jakimi powinien charakteryzowaæ siê magazyn energii, to
bezpieczeñstwo rodowiska oraz op³acalnoæ ekonomiczna. Akumulator taki, ponadto musi
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charakteryzowaæ siê ³atwoci¹ ³adowania i roz³adowywania, ma³ymi stratami zgromadzonej energii oraz znaczn¹ pojemnoci¹ magazynowania (Szlachta, 1999). Proces magazynowania ciep³a w górotworze spe³nia wszystkie, wymienione poni¿ej warunki:
a) Jest bezpieczny. Ciep³o zgromadzone w ska³ach nie powoduje zagro¿enia dla rodowiska naturalnego. Ponadto zakumulowane w górotworze bardzo wolno siê rozprzestrzenia poza miejsce za³adunku, co minimalizuje straty. Mikrowstrz¹sy obserwowane
ostatnio (20092010) w dolinie Renu, b³êdnie kojarzone z procesem pozyskiwania
energii geotermalnej, maj¹ inne ród³o.
b) Znaczna jednostkowa pojemnoæ cieplna ska³ i wody. Pojemnoæ w³aciwa wody wynosi 4,2 kJ/(kg·K), natomiast wybranych ska³ przedstawiona jest w tabeli 1.
c) W przypadku, gdy magazynowana energia ma temperaturê wy¿sz¹ ni¿ akumulator,
przep³yw nastêpuje samorzutnie. Je¿eli jest odwrotnie, konieczne jest u¿ycie pomp
ciep³a, co generuje dodatkowe nak³ady inwestycyjne oraz poch³ania energiê konieczn¹
do zasilania pomp, obni¿aj¹c sprawnoæ ca³kowit¹ procesu magazynowania.
d) W procesie tworzenia podziemnego magazynu ciep³a, najdro¿sze jest wykonanie dolnego ród³a ciep³a, dlatego rozwa¿a siê adaptacjê w tym celu nieeksploatowanych
otworów naftowych (liwa, 2002; Gonet et al., 2010).
Tabela 1
Wartoci cieplnej pojemnoci w³aciwej ró¿nych ska³ wg Gonet, 2011; Plewa, 1994
Ska³a
Piaskowiec kwarcytowy

Pojemnoæ
cieplna w³aciwa
c, MJ⋅m–3K–1

Ska³a

0,789–0809

Piaskowce

Piaskowiec drobnoziarnisty
(w temp. 25 oC do 527 oC)

0,837–1,28

Piaskowce
(w temp. 25 oC do 527 oC)

£upek kwarcytowy

0,819–0,881

Mu³ki

£upek kwarcytowo-wêglanowy

0,741–1,666

I³ piaszczysty
(w temp. 25 oC do 527 oC)

£upek (w temp. 25 oC do 527 oC)

0,795–1,176

£upek

0,837

Pojemnoæ
cieplna w³aciwa
c, MJ⋅m–3K–1
0,837
0,824–1,18
0,963
0,828–1,255

I³y piaszczysto-margliste

0,879

I³y

0,921
1,005

£upek amfiboliczny

1,063–1,201

Margle

£upek ³yszczykowy

0,735–0,872

Wapienie margliste

0,670

£upek talkowo-chlorytowy

0,819–0,911

Wapienie

1,005

Kreda pisz¹ca

0,837

Dolomity

0,921

£upki ilaste i margliste
Serpentynit

0,921
0,840–1,042

Gnejs

0,754–1,176

Gipsy

1,130

Granitognejs

0,795–1,516

Gipso-anhydryty

1,088

Kwarcyt

0,718–1,331

Anhydryty

1,047

Marmur

0,753–0,879

Sole z anhydrytami

0,963

Skarn

0,741–0,901

Sól kamienna

0,837
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7.

RÓD£A DODATKOWEJ ENERGII

W górotworze mo¿na gromadziæ energiê wytworzon¹ za pomoc¹ paneli s³onecznych,
uk³adów kogeneracyjnych lub jej nadwy¿ki powstaj¹ce w konwencjonalnych i nuklearnych
elektrowniach w czasie zmniejszonego popytu. O ile w konwencjonalnych elektrowniach
opalanych wêglem brunatnym, kamiennym czy gazem, regulacja mocy nie jest tak uci¹¿liwa, to w sytuacji elektrowni nuklearnych wahania popytu na energiê s¹ istotnym problemem. W celu oszczêdnoci energii, wskazana jest akumulacja ciep³a wyrzucanego z wentylowanych oraz klimatyzowanych pomieszczeñ latem, aby powtórnie go u¿yæ na potrzeby
ogrzewania czy przygotowania c.w.u. zim¹ (Domañski&Moszyñski, 1983). Istotnym ród³em ciep³a tego typu s¹ zak³ady przemys³owe. Generuj¹ one energiê wtórn¹, niewykorzystan¹ w procesach technologicznych, w postaci paliw odpadowych, nadwy¿ek cinienia
oraz ciep³a odpadowego. Ponadto, jak ka¿dy budynek u¿ytkowy, odprowadzaj¹ do rodowiska energiê odpadow¹ poprzez system wentylacji i klimatyzacji. Istotnym ród³em energii odpadowej jest energia wód zrzutowych z zak³adów energetycznych oraz ciep³o odprowadzanych cieków (Kapuciñski&Rodzoch, 2010; Rosik-Dulewska&Grabda, 2001). Odzysk i gromadzenie ciep³a jest szczególnie op³acalne, gdy procesy technologiczne
prowadzone s¹ w wysokiej temperaturze, co w konsekwencji powoduje, ¿e temperatura ciep³a odpadowego jest znacznie wiêksza ni¿ temperatura otoczenia. Przedsiêbiorstwami spe³niaj¹cymi powy¿szy warunek s¹ huty (stali, szk³a), cementownie oraz drobne zak³ady przemys³owe, jak piekarnie, suszarnie czy spalarnie odpadów.
8.

BADANIA ZWI¥ZANE Z MAGAZYNOWANIEM CIEP£A
W GÓROTWORZE PROWADZONE NA WYDZIALE
WIERTNICTWA, NAFTY I GAZU AGH W KRAKOWIE

Pionierami w magazynowaniu energii w górotworze s¹ kraje skandynawskie, Belgia,
Holandia, Niemcy, oraz dwaj najwiêksi konsumenci energii na wiecie  USA i Chiny. Charakterystyka zjawisk zachodz¹cych w górotworze, ekonomiki magazynowania w nim energii oraz procesów towarzysz¹cych s¹ przedmiotem intensywnych badañ orodków akademickich na ca³ym wiecie. Punktem kulminacyjnym wymiany pogl¹dów oraz spostrze¿eñ
naukowców i praktyków jest cykliczna konferencja International Conference on Thermal
Energy Storage (np. Futurestock, 2003; Ecostock, 2006; Effstock, 2009; Innostock 2012).
W Polsce w pierwszej po³owie lat 90. XX wieku rozpoczêto wykorzystywanie ciep³a
z wód termalnych na cele grzewcze. Tzw. p³ytka geotermia, lub geotermia niskotemperaturowa, do której zalicza siê instalacje magazynowania ciep³a i ch³odu (UTES, ATES, BTES)
w górotworze pocz¹tek swojego rozwoju w Polsce na wiêksz¹ skalê datuje na XXI wiek
(Z³otkowski et al., 2011).
Koncepcja badañ nad wykorzystaniem górotworu jako rezerwuaru ciep³a i ch³odu pojawi³a siê na WWNiG AGH pod koniec lat 90 (liwa, 1996) wraz z koncepcj¹ wykonywania g³êbokich otworowych wymienników ciep³a (liwa&Kotyza 2000). W tym celu wykonano od podstaw Laboratorium Geoenergetyki. Dla potrzeb badawczych wykonano instalacjê BTES sk³adaj¹c¹ siê z piêciu otworowych wymienników ciep³a o g³êbokoci 78 m.
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Ka¿dy wymiennik ciep³a ma inn¹ konstrukcjê. Dziêki temu mo¿liwe sta³o siê badanie wp³ywu budowy wymiennika (koncentryczny-wspó³osiowy, z pojedyncz¹ u-rurk¹, z podwójn¹
u-rurk¹) oraz u¿ytego materia³u uszczelniaj¹cego (o ró¿nej przewodnoci cieplnej) na proces wymiany ciep³a z górotworem. Instalacja umo¿liwia wykonywanie testów reakcji termicznej na otworach i okrelanie efektywnej przewodnoci cieplnej wymienników w zale¿noci od strumienia objêtoci nonika ciep³a, mocy grzewczej, rodzaju nonika ciep³a, czasu trwania testu i kierunku cyrkulacji nonika ciep³a (w wymienniku centrycznym).
Laboratorium wyposa¿one jest w dwie pompy ciep³a, które poza celami badawczymi s³u¿¹
do dostarczania ciep³a i ch³odu do ogrzewania i klimatyzacji audytorium WWNiG AGH.
Zim¹ ogrzewanie bazuje na niskotemperaturowym cieple z górotworu, latem wytwarzaj¹
ch³ód do klimatyzacji audytorium, który to proces jest jednoczenie regeneracj¹ zasobów
ciep³a w górotworze  magazynowaniem ciep³a na sezon grzewczy. Schemat systemu pokazano na rysunku 3. Cyfry na rysunku oznaczaj¹: 1  koncentryczny otworowy wymiennik
ciep³a, wspó³osiowy), 2  otworowy wymiennik ciep³a o konstrukcji pojedynczej ururki
uszczelniony zwyk³ym zaczynem cementowym, 3  otworowy wymiennik ciep³a o konstrukcji pojedynczej u-rurki uszczelniony zaczynem cementowym o podwy¿szonej przewodnoci cieplnej, 4  otworowy wymiennik ciep³a o konstrukcji pojedynczej u-rurki wype³niony ¿wirem i uszczelniony i³em w interwale przepuszczalnym, 5  otworowy wymiennik ciep³a o konstrukcji podwójnej u-rurki, 6  zbiornik buforowy nonika ciep³a po stronie
zimnej, 7  zbiornik buforowy nonika ciep³a po stronie ciep³ej, 8  pompa ciep³a, 9 –
klimakonwektor wentylatorowy do ogrzewania i ch³odzenia laboratorium, 10  nagrzewnica wodna, 11  doprowadzenie wody sieciowej do nape³nienia instalacji, 12  przeponowe
naczynie wzbiorcze, 13  p³ytowy wymiennik ciep³a pomiêdzy zasobnikami ch³odu i ciep³a, 14  zestaw zaworów do zmiany kierunku przep³ywu cieczy w koncentrycznym wymienniku otworowym, 15  doprowadzenie nonika ciep³a do centrali zasilaj¹cej salê wyk³adow¹ WWNiG. Ponadto, laboratorium wyposa¿ono w 5 kolektorów s³onecznych, ka¿dy
o innej budowie, maj¹cych za zadanie wspomóc regeneracjê potencja³u cieplnego górotworu
(rys. 4) (Gonet, 2011; liwa&Gonet, 2011).

Rys. 3. Schemat instalacji grzewczo-ch³odniczej w oparciu o BTES
w Laboratorium Geoenergetyki WWNiG AGH (Gonet, 2011)
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Rys. 4. Schemat instalacji wzbogaconej o kolektory s³oneczne (liwa&Gonet, 2011)

9.

PODSUMOWANIE

Z racji rosn¹cej konsumpcji energii i koniecznoci jej efektywnego wykorzystania,
wa¿kim problemem staje siê magazynowanie zarówno nadwy¿ek energii, jak i energii odpadowej. Ka¿dy budynek biurowy czy us³ugowy generuje znaczne iloci ciep³a odpadowego, które emitowane zarówno zim¹, jak i latem przez system wentylacji w atmosferê, zostaje bezpowrotnie stracone. Jeszcze powa¿niejszymi emitentami energii odpadowej s¹ zak³ady przemys³owe, w których odbywaj¹ siê procesy technologiczne wymagaj¹ce znacznych
temperatur. Nadwy¿ka energii z elektrowni, ciep³o odpadowe z hut, piekarni, spalarni czy
zak³adów energetycznych oraz systemów wentylacji obiektów us³ugowych mo¿e byæ
z powodzeniem magazynowana w górotworze. Je¿eli istniej¹ uwarunkowania hydrogeologiczne, akumulacjê ciep³a prowadzi siê w warstwach wodononych. Alternatywn¹ metod¹
jest wykonanie instalacji otworowych wymienników ciep³a. W górotworze mo¿na bezpiecznie i efektywnie magazynowaæ zarówno ciep³o, jak i ch³ód. Dla lepszego poznania
i opisania zjawisk towarzysz¹cych procesowi magazynowania energii w górotworze i jego
efektywnoci nale¿y prowadziæ nieustanne obserwacje i badania, w co w³¹czy³ siê Wydzia³
Wiertnictwa, Nafty i Gazu AGH w Krakowie tworz¹c Laboratorium Geoenergetyki.
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