
Wprowadzenie

W ostatnich latach w Europie wzrasta zainteresowanie syste-
mami  ciepłowniczymi  wykorzystującymi  energię  słoneczną,  co 
roku przybywa kilkanaście instalacji tego typu (rys. 1).

Pod koniec 2014 roku w Europie było zainstalowanych 210 
wielkoskalowych  grzewczych  instalacji  solarnych,  tj.  o  mocy 
powyżej 350 kWth (500 m2), podłączonych do sieci cieplnych 
oraz  17  systemów  skojarzonych  z  instalacjami  chłodniczymi. 
Łączna  całkowita  moc  wyżej  wspomnianych  systemów  opar-
tych o kolektory słoneczne wynosiła wówczas 551 MWth (≈788 
tys. m2) [1].

Niekwestionowanym  liderem  w  tej  dziedzinie  jest  Dania, 
posiadająca 61 spośród 227 instalacji o łącznej mocy 389 MWth 
(rys. 2). 

Należy zwrócić uwagę na fakt, że średnioroczna irradiacja 
na  poziomą  powierzchnię  w  Danii  wynosi  od  950  do  1000 
kWh/m2,  natomiast  w  przypadku  krajów  Europy  południowej 
wielkość  ta  jest od 30% do nawet 60% wyższa (rys. 3). Do tak 
gwałtownego  wzrostu  inwestycji  w  grzewcze  instalacje  solarne 
w Danii doprowadziło kilka czynników. Przede wszystkim elektro-
ciepłownie  o mocy większej  niż 5 MWel  od 2004  roku muszą 
sprzedawać energię elektryczną na giełdzie ”Nord Pool Spot”, co 
wpłynęło  na  ich  nieciągłą  pracę,  zwłaszcza  w  okresie  letnim. 
Na skutek tego nastąpiła konieczność uruchamiania w tym okre-
sie kotłów gazowych, które produkują ciepło po względnie wyso-
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W artykule przedstawiono demonstracyjną instalację 
solarną zintegrowaną z sezonowym magazynem cie-
pła oraz pompą ciepła charakteryzującą się wysoką 
wydajnością, która została skojarzona z istniejącą 
instalacją grzewczą w budynku administracyjnym 
szpitala w Ząbkach. W pierwszej części pracy poka-
zano, jak wygląda rozwój podobnych instalacji na 
terenie Europy oraz przedstawiono cztery najpopular-
niejsze typy magazynów ciepła pochodzącego z insta-
lacji solarnych. W kolejnej części artykułu opisano 
instalację oraz jej model symulacyjny. Na końcu zesta-
wiono wyniki uzyskane z pomiarów obecnego roku 
z wynikami symulacji. Instalację wybudowano 
w ramach projektu EINSTEIN „Efficient Integration of 
Seasonal Thermal Energy Storage Systems in Existing 
Buildings” realizowanego w ramach 7 Programu 
Ramowego Komisji Europejskiej (Umowa nr 284932).
Słowa kluczowe: sezonowy magazyn ciepła, instalacja 
solarna, pompa ciepła, modelowanie

The article presents the solar pilot plant integrated with 
seasonal thermal energy storage (STES) and high 
performance heat pump. The solar installation has been 
integrated with existing heating system in the hospital 
building located in Ząbki near Warsaw. The first section 
contains a summary of current developments in the field 
of seasonal thermal energy storage in Europe. The next 
section describes the developed demo installation and 
its simulation model. Finally the simulation model results 
are compared with the real monitoring data. The 
installation was developed under EINSTEIN project 
„Efficient Integration of Seasonal Thermal Energy 
Storage Systems in Existing Buildings” funded by 
European Commission under the Seventh Framework 
Programme (Grant Agreement no. 284932).
Keywords: seasonal thermal energy storage, STES, 
solar installation, heat pump, modeling

Rys. 1. 
Solarne systemy grzewcze i chłodnicze w Europie – skala i tempo ich rozwo-
ju [1]
Fig. 1. Solar district heating and cooling systems in Europe – scale of 
growth [1]
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kim  koszcie  wynoszącym  58  Euro/MWh 
(uwzględniając podatki) [2]. 

Wysokie  podatki  nałożone  na  gaz, 
niskie wartości temperatury w sieciach cie-
płowniczych oraz tanie źródła finansowa-
nia skutkują dużą liczbą solarnych instala-
cji grzewczych zintegrowanych z tymi sie-
ciami w Danii [3].

Elementem,  który  odgrywa  zasadni-
czą  rolę  w  instalacjach  solarnych  skoja-
rzonych z siecią ciepłowniczą jest maga-
zyn ciepła. Bez magazynu ciepła instala-
cje solarne mogłyby destabilizować pracę 
sieci  ciepłowniczej.  Wykorzystanie  sezo-
nowego magazynu ciepła, pozwala prze-
chować nadmiarowe ciepło zgromadzone 
w trakcie lata i wykorzystać je w kolejnych 
miesiącach  w  sezonie  grzewczym  [3]. 
Czynnikiem pozytywnie wpływającym na 
zwiększenie liczby wielkoskalowych insta-
lacji  jest możliwość  efektywnego zmaga-
zynowania  ciepła  wyprodukowanego 
przez kolektory słoneczne. 

Dobór sezonowego magazynu 
ciepła i możliwe sposoby jego 
wykorzystania

Efektywna  praca  instalacji  z  sezono-
wym magazynem ciepła – STES (Seasonal 
Thermal  Energy  Storage)  wymaga  opty-
malnego  doboru  objętości  zbiornika  bio-
rąc  pod  uwagę  takie  czynniki,  jak:  śred-
nioroczne  nasłonecznienie,  profil  zapo-
trzebowania  na  ciepło,  powierzchnia 
kolektorów słonecznych oraz aspekty eko-
nomiczne  (ceny wszystkich  komponentów 
instalacji).  Najczęstszym  kryterium  stoso-
wanym przy optymalizacji tego typu syste-
mów  jest  minimalizacja  jednostkowego 
kosztu produkcji ciepła.

Można wyróżnić cztery główne rodza-
je magazynów ciepła (rys. 4). Na wybór 
określonej  konstrukcji  magazynu  ma 
wpływ  wiele  czynników  geologicznych, 
technicznych oraz użytkowych. [5]

Typ TTES (rys. 4) jest najczęściej spoty-
kanym rozwiązaniem ze względu na duży 
stosunek objętości do powierzchni zbiorni-
ka oraz niskie straty ciepła w porównaniu 
do pozostałych typów. Czynnikiem maga-
zynującym ciepło w tego typu zbiornikach 
jest  woda,  ze  względu  na  jej  wysoką 
pojemność  cieplną,  która może być pod-
grzana aż do 98oC jeśli zbiornik nie  jest 
ciśnieniowy. Budowanie  tego  typu maga-

zynów  pod  ziemią  przynosi  dodatkową  korzyść  w  postaci  wykorzystania  cieńszych  ścianek  zbiornika  [5].  Magazyny  typu  BTES 
charakteryzują się modularną budową, dodatkowe odwierty mogą zostać łatwo wykonane w celu powiększenia pojemności maga-
zynu [5]. Niewątpliwą zaletą magazynów typu ATES jest możliwość osiągnięcia krótkiego okresu zwrotu inwestycji pod warunkiem 
wybudowania instalacji w miejscu z dogodnymi warunkami geologicznymi.

Koszty każdego z tych rozwiązań potrafią się znacząco różnić. Nie da się wyróżnić jednego optymalnego rozwiązania, gdyż nie każde 
z nich może być wszędzie zastosowane. Wszystkie rodzaje magazynów łączy, malejący wraz ze wzrostem pojemności magazynu, koszt 
inwestycji przypadający na 1 m3 (rys. 5) oraz mniejsze straty ciepła z uwagi na większy stosunek objętości do powierzchni zewnętrznej.

Rys. 3. 
Średnioroczna hory-
zontalna irradiacja 
w Europie [4]
Fig. 3. Average annu-
lar horizontal irradia-
tion in Europe [4]

Rys. 4. 
Rodzaje sezo-
nowych maga-
zynów ciepła 
[5]
Fig. 4. Different 
types of STES 
[5]

Rys. 2. 
Wielkość i liczba wielkoskalowych solarnych systemów grzewczych oraz chłodniczych w poszczegól-
nych krajach Europy pod koniec 2014 roku [1]
Fig. 2. Capacities and number of installed district heating and cooling systems in Europe by the end of 
2014 [1]
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Instalacja demonstracyjna

W ramach projektu EINSTEIN realizo-
wanego w 7 Programie Ramowym Komisji 
Europejskiej przez międzynarodowe kon-
sorcjum (w  tym z Polski CIM-mes Projekt, 
Mostostal  Warszawa  oraz  Mazowiecką 
Agencję  Energii)  powstała  instalacja 
demonstracyjna  zlokalizowana  w  Ząb-
kach pod Warszawą. Układ zasila central-
ne  ogrzewanie  budynku administracyjne-
go szpitala. Budynek został wybudowany 
na początku XX wieku i od tamtego czasu 
nie  został  poddany  termomodernizacji. 
Zapotrzebowanie  budynku  na  ciepło 
w  ubiegłych  latach  odwzorowuje  ilość 
gazu  zużytego  na  potrzeby  centralnego 
ogrzewania (rys. 6).

Instalacja  składa  się  z 65  kolektorów 
płaskich  o  łącznej  powierzchni  czynnej 
absorbera 150,8 m2 oraz magazynu cie-
pła o łącznej objętości 809 m3. Magazyn 
ciepła zaizolowany  jest od  spodu szkłem 
piankowym, po bokach wełną mineralną, 
natomiast od góry polistyrenem ekstrudo-
wanym  (XPS) oraz pianką poliuretanową 
(rys. 7). W obiegu z kolektorami znajduje 
się  mieszanka  glikolu  etylowego,  nato-
miast po stronie wtórnej woda.

Zgodnie z założeniami projektu EIN-
STEIN  instalacja  jest  wyposażona 
w  pompę  ciepła,  której  dolnym  źródłem 
ciepła jest magazyn ciepła (rys. 8). Zasto-
sowanie pompy ciepła pozwala rozłado-
wać  zbiornik  do  niższej  temperatury, 
zwiększając  tym  samym  jego  pojemność 
cieplną oraz poprawiając średnią spraw-
ność kolektorów słonecznych. Bez pompy 
ciepła zbiornik zostałby rozładowany do 
temperatury  około  36oC  u  góry  oraz 
podobnej  na  dole,  natomiast  z  pompą 
ciepła temperatura może osiągnąć warto-
ści odpowiednio 29oC i 27oC. Wartości te 
wynikają z minimalnej temperatury dolne-
go źródła, przy której pompa ciepła  jest 
w  stanie  pracować.  Skraplacz  pompy 
ciepła  jest  chłodzony  wodą  oddającą 
ciepło do zbiornika buforowego o pojem-
ności 1 m3. 

Wykorzystana  pompa  ciepła  została 
zaprojektowana  przez  Ulster  University 
(Belfast). Pompa charakteryzuje się bardzo 
wysokim współczynnikiem COP w zakre-
sie  od  4  do  6  przy  różnicy  temperatury 
pomiędzy górnym a dolnym źródłem cie-
pła na poziomie od 3K do 23K.

System  sterowania  i  monitorowania 
oraz całoroczne symulacje pracy instalacji 
zostały  wykonane  przez  firmę  CIM-mes 
Projekt  Sp.  z  o.  o.  Wizualizacja  stanu 
układu  jest dostępna na stronie  interneto-
wej: http://cim-mes.com.pl/einsteinwww/
visual.html 

Rys. 5. 
Koszty jednostkowe budowy magazynów ciepła – dane z roku 2012 (podane wartości nie uwzględ-
niają podatku VAT) [5]
Fig. 5. Specific storage costs of STES – data from 2012 (cost without VAT) [5]

Rys. 6.
Ilość zużywanego gazu 
w poprzednich latach 
– wartości uśrednione 
[6]
Fig. 6. Gas consump-
tion in previous years 
– averaged values [6]

Rys. 7. 
Sezonowy magazyn ciepła 
wraz z instalacją solarną 
w Ząbkach [6]
Fig. 7. STES together with 
solar collectors in Ząbki [6]

Rys. 8. 
Schemat insta-
lacji pilotażowej
Fig. 8. Pilot 
plant installa-
tion scheme
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Model symulacyjny instalacji 
demonstracyjnej

W celu testowania pracy układu oraz 
systemu  sterowania  został  utworzony 
model symulacyjny w programie TRNSYS 
(Transient  System  Simulation  Tool).  Pro-
gram wykorzystywany jest do modelowa-
nia  układów pracujących w  stanach  nie-
ustalonych.  Modele  matematyczne  kom-
ponentów oparte  są  na  zasadzie  zacho-
wania energii i masy.

Model  obliczeniowy  nie  uwzględnia 
stanów przejściowych pracy instalacji (np. 
stanów  w  trakcie  otwarcia/przełączania 
zaworów). Wykorzystano model  zbiorni-
ka ze stratyfikacją z idealnym wlotem, tzn. 
ciecz wprowadzana  jest do zbiornika na 
wysokości odpowiadającej  jej  temperatu-
rze (np. ciecz o temp. 50oC wprowadzana 
jest na wysokości, na której panuje tempe-
ratura zbliżona do 50oC).

System  sterowania  pracy  instalacji 
został zaimplementowany  jako biblioteka 
DLL (napisana w języku C++) w układzie 
symulacyjnym. Takie rozwiązanie pozwa-
la  na  zaimplementowanie  zaawansowa-
nych  algorytmów  sterowania  poszukują-
cych  optymalnego  trybu  pracy  układu 
w  długim  horyzoncie  czasowym  rzędu 
miesięcy.

Analiza danych z instalacji  
oraz wyników obliczeń

Model został zweryfikowany na pod-
stawie  dostępnych  rzeczywistych  danych 
pomiarowych  z  roku  2015.  Przeprowa-
dzone  zostały  dwie  odrębne  symulacje: 
pierwsza dotyczyła okresu poza sezonem 
grzewczym tj. od 16 kwietnia do 7 paź-
dziernika,  w  trakcie  którego  przede 
wszystkim ładowany był sezonowy zbior-
nik  ciepła,  natomiast  druga  symulacja 
obejmuje fragment okresu grzewczego od 
8 października do 5 listopada. 

Temperatura TS12 wskazuje temperatu-
rę wody na dnie zbiornika, TS6 w połowie 
jego wysokości, natomiast TS1 u góry zbior-
nika. Wyniki symulacji z dużą dokładnością 
pokrywają się z pomiarami (rys. 11). Istnie-
jące nieznaczne rozbieżności można wyja-
śnić  różnicami  w  sposobie  modelowania 
zbiornika  na  ciepło  w  stosunku  do  jego 
rzeczywistej  budowy.  W  symulacji  woda 
była dostarczana do zbiornika na różnych 
poziomach  (idealne  urządzenie  wlotowe), 
natomiast w rzeczywistości dostarczana jest 
na górze, bądź w połowie jego wysokości. Podobne rozbieżności pomiędzy wynikami symulacji a pomiarami można zaobserwować dla 
wyników w sezonie grzewczym (rys. 12). Pomimo początkowych większych różnic w listopadzie wyniki symulacji pokrywają się z warto-
ściami zmierzonymi.

W ujęciu bilansowym wyniki są na poziomie zbliżonym do wartości wynikających z pomiarów dokonanych w instalacji (rys. 12 
i 13). Niebieskie kolumny na rysunkach 12 i 13 przedstawiają  ilość ciepła uzyskaną z kolektorów słonecznych, czarne kolumny 

Rys. 9. 
Model symulacyjny układu w programie TRNSYS
Fig. 9. Simulation model of installation in TRNSYS

Rys. 10. 
Porównanie warto-
ści temperatury 
zmierzonych 
w zbiorniku ciepła 
(punkty) z wynika-
mi symulacji (linia 
ciągła)
Fig. 10. Compari-
son of temperature 
measured on real 
installation (dots) 
with simulation 
results (solid line)

Rys. 11. 
Porównanie warto-
ści temperatury 
zmierzonych 
w zbiorniku ciepła 
(punkty) z wynika-
mi symulacji (linia 
ciągła)
Fig. 11. Compari-
son of temperature 
measured on real 
installation (dots) 
with simulation 
results (solid line)

Rys. 12. 
Wyniki z pomia-
rów dokonanych 
w instalacji
Fig. 12. Measure-
ments results
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straty ciepła do otoczenia, natomiast zielone kolumny ilość ciepła, która została wykorzystana na potrzeby ogrzewania budynku 
(z magazynu ciepła, bądź bezpośrednio z  instalacji  solarnej).  Linia czerwona określa  temperaturę u góry zbiornika pod koniec 
danego miesiąca, natomiast pomarańczowa średnią temperaturę zbiornika.

W rozpatrywanym okresie straty ciepła z magazynu do otoczenia oraz straty ciepła na przepływie w obiegu z wodą wyniosły 
51% (w stosunku do ciepła uzyskanego z kolektorów przez wymiennik ciepła). Największe straty zostały zaobserwowane w pierw-
szym tygodniu października, kiedy średnia temperatura wody w zbiorniku była jeszcze wysoka. 

W trakcie sezonu grzewczego udział magazynu ciepła w zaspokajaniu potrzeb na ogrzewanie wyniósł 89%. Wartość mogłaby 
wynieść 100%, jednak nie udało się uzyskać takiego wyniku z powodu niezależnego układu sterowania kotła gazowego, którego 
pozostawienie w pierwotnej formie było jednym z wymogów szpitala.

Według danych historycznych dotyczących zużycia gazu w ogrzewanym budynku, średnioroczne zużycie gazu wynosiło 585 GJ. 
Rozładowywanie zbiornika jest w stanie pokryć około 12% całorocznego zapotrzebowania (w dniu 6 listopada instalacja wciąż jest 
w stanie dostarczać ciepło bezpośrednio ze zbiornika), dodatkowo pompa ciepła będzie w stanie pokryć około 20-25% całorocznego 
zapotrzebowania, pracując głównie w listopadzie oraz w marcu i kwietniu.

Podsumowanie

W artykule opisano wyraźny trend, którym w ostatnich latach podążają europejskie kraje, związany ze zwiększonym wykorzy-
staniem energii słonecznej do ogrzewania budynków. Największy postęp w tej dziedzinie występuje w Danii, w której do 2060 roku 
planuje się uzyskać 100% zaspokojenia energii na ogrzewanie budynków z odnawialnych źródeł [3]. Instalacje wyposażone w sezo-
nowy magazyn ciepła wykorzystujące energię słoneczną charakteryzują się rocznym cyklem pracy instalacji. Porównanie przeprowa-
dzonych symulacji z wynikami rzeczywistych pomiarów pokazało, że tego typu modelowanie może dostarczyć wiarygodne wyniki, 
a tym samym być ważnym i niezbędnym narzędziem w optymalnym zaprojektowaniu oraz wysterowaniu takich instalacji.
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Tab. 1. Zestawienie wyników za okres od 7 kwiet-
nia do 5 listopada 2015 roku

Opis Jednostka Pomiary Symulacja

STES – ładowanie GJ 158.6 160.2

STES – straty ciepła GJ 80.4 78.9

STES – rozładowanie GJ 56.5 55.8

Udział ciepła ze  
STES oraz kolektorów 

słonecznych
- 89.0% 85.5%


