Foto 1
Pierwsza w pełni funkcjonalna ciepłownia geotermalna powstała w Pyrzycach niedaleko Szczecina.

Foto 2
Głowica na odwiercie w Bańskiej. Stąd ciepła woda płynie do Zakopanego i nie tylko.

Foto 3
Jan Chrożnowski, właściciel hotelu Jan przy odwiercie geotermalnym.



U stóp Karkonoszy jest hotel, w którym basen będzie zasilany w ciepło spod ziemi
CIEPŁO CHOĆBY SPOD ZIEMI

Gospodarka światowa zużywa coraz więcej energii. Według danych Światowej Rady Energetycznej przez ostatnie 30 lat zużycie energii pierwotnej w świecie wzrosło ponad dwuipółkrotnie. Szacunkowy okres eksploatacji podstawowych paliw kopalnych wynosi dla ropy naftowej – 40 lat, dla gazu ziemnego – 60 lat, dla węgla kamiennego – 200 lat, a brunatnego – 300 lat.

Paweł Wójcik

Kraje uczestniczące w Światowym Szczycie Ekologicznym w Rio de Janeiro w 1992 roku zobowiązały się ograniczyć emisję CO2. Największa redukcja emisji obejmuje kraje uprzemysłowione, w tym również Polskę. Zgodnie z przyjętymi założeniami, do 2050 roku emisja CO2 powinna ulec zmniejszeniu o połowę w stosunku do 1987 roku. Redukcję emisji zanieczyszczeń można osiągnąć między innymi przez wykorzystanie czystych technologii pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych. Wśród odnawialnych źródeł energii znaczący udział ma energia geotermiczna, skumulowana w gruntach, skałach, płynach wypełniających pory i szczeliny skalne. Gdy nośnikiem tej energii są płyny złożowe (woda, para), wtedy mówimy o energii geotermalnej. Energia geotermalna jest praktycznie niewyczerpalna ze względu na jej stałe uzupełnianie przez strumień ciepła przenoszonego z gorącego wnętrza ziemi ku powierzchni przez przewodzenie i konwekcję. Pomimo ogromnych zasobów energia geotermiczna nie będzie w stanie zastąpić paliw kopalnych w skali globalnej, ale jej wykorzystanie w skali regionalnej może znacznie wpłynąć na zmniejszenie zużycia paliw, a tym samym na poprawę stanu środowiska naturalnego.
Polska należy do krajów posiadających bogate zasoby wód geotermalnych o średniej entalpii. Według naukowców na obszarze Polski znajduje się około 6500 km3 wód termalnych. Głównie w zbiornikach Pomorza Północno-Zachodniego i Niżu Polskiego. Ale i w innych regionach można znaleźć spore zasoby czekające na wykorzystanie.

Pierwsze były Pyrzyce

Pyrzyce to miasto położone w województwie zachodniopomorskim, ok. 40 km od Szczecina, 50 km od najbliższego przejścia granicznego w Kołbaskowie. Obecne wykorzystanie w Polsce źródeł odnawialnych jest niewielkie, tym większe zainteresowania wzbudza funkcjonowanie zakładu geotermalnego w Pyrzycach dostarczającego energię cieplną do różnych obiektów oraz ciepłą wodę użytkową. Spółka z o.o. “Geotermia Pyrzyce” powstała w 1994 roku,
Budowa ciepłowni trwała 5 lat, finalizując w czerwcu 1997 roku ciepłownię geotermalno-gazową wraz z ciepłociągiem z nowoczesnych rur preizolowanych, gwarantujących niewielkie straty ciepła. Całość procesów technologicznych jest sterowana automatycznie, dostosowując parametry do otoczenia zewnętrznego i potrzeb klientów. 
“Geotermia Pyrzyce” wielokrotnie gościła na naszych łamach, począwszy od uruchomienia zakładu. O nadziejach i o kłopotach. A kłopotem stała się znaczna mineralizacja wód w złożu doprowadzająca do zapychania porów w skalnym złożu. Dziś wygląda na to, że z kłopotami udało się uporać. 
Po blisko 10 latach eksploatacji ciepłowni można dokładnie określić jej korzystny wpływ na środowisko. Prezentuje to poniższa tabela:

Tabela. Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w Pyrzycach wskutek uruchomienia ciepłowni geotermalno-gazowej.

Rodzaj
zanieczyszczenia

SO2
NOx
CO
CO2
Pyły


Emisja do 1996
[T/rok]

23,41
5,83
298,60
5 014,20 
11,91


Emisja obecnie
[T/rok]

0,06
2,20
0,44
3 491,55
0,50


Redukcja
[%]

99,74
62,26
99,85
30,37
95,80



Zakopane ma ciepło spod ziemi

Jest to druga poważna inwestycja w dziedzinie geotermii w Polsce. Początki podhalańskiej przygody z wodami geotermalnymi sięgają lat 1989–1993. Wtedy Polska Akademia Nauk wybudowała w Bańskiej Niżnej (między Nowym Targiem a Zakopanem) doświadczalny zakład geotermalny. Do geotermalnej sieci ciepłowniczej podłączonych zostało kilka okolicznych budynków. Produkcja ciepła odbywała się w oparciu o dwa otwory: Bańska IG – 1 i Biały Dunajec PAN – 1. Tym samym udowodniono, że ogrzewanie domów ciepłem pochodzącym z ciepłych wód jest technicznie możliwe. W grudniu 1993 roku została założona przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Geotermia Podhalańska S.A.
W grudniu 1994 roku nastąpiło uruchomienie pilotażowej fazy projektu jako pierwszej działającej instalacji geotermalnej w Polsce. W latach 1995–1997 rozpoczęto budowę Ciepłowni Geotermalnej w Bańskiej Niżnej, rozbudowano sieć dystrybucyjną i podłączono kolejnych odbiorców. W listopadzie 2001 roku Zakopane zostało połączone 13-kilometrową magistralą ciepłowniczą z odwiertami geotermalnymi, które produkują wodę o temperaturze około 88oC i wydajności 670 m3/h. Wdrażany system ogrzewania geotermalnego jest największym tego typu projektem realizowanym w tej chwili w Europie. 
Do końca 2002 roku do geotermalnej sieci ciepłowniczej zostało podłączonych 410 odbiorców indywidualnych (162 w Zakopanem i 248 w Bańskiej, Białym Dunajcu i Poroninie), 116 odbiorców wielkoskalowych (105 w Zakopanem oraz 11 w Bańskiej, Białym Dunajcu i Poroninie) oraz 27 osiedlowych kotłowni węglowych i koksowych w Zakopanem. W wyniku zrealizowanych podłączeń zredukowano emisję dwutlenku węgla o 41 630 ton rocznie. Roczne stężenie dwutlenku siarki w okresie 1994–1998, czyli przed wprowadzeniem projektu geotermalnego wynosiło 32,6 μg/m3, a w roku 2002 15,2 μg/m3. Średnio stężenia, w porównaniu do poprzednich lat, spadły o 53,4%.
Projekty związane z wykorzystaniem energii odnawialnych charakteryzują się bardzo dużą kapitałochłonnością w fazie inwestycji. Jest to związane z koniecznością udostępnienia źródła ciepła, czyli wykonaniem odwiertów, następnie dostarczeniem energii cieplnej do odbiorców – budowa sieci przesyłowej i dystrybucyjnej, a także w przypadku podłączania odbiorców dotychczas nie korzystających z ogrzewania, instalacją wymienników ciepła. Całkowity koszt projektu systemu ogrzewania geotermalnego (wliczając całą dolinę Białego Dunajca) wynosi 240 mln złotych. Bardzo dużym wsparciem dla projektu była pomoc Unii Europejskiej, która na ten cel przyznała dotacje w ramach programów Phare I, Phare II oraz LSIF w kwocie 21 879 300 euro. Zasadnicze znaczenie dla zamknięcia pakietu finansowego miało zaangażowanie NFOŚiGW, który jest głównym akcjonariuszem PEC Geotermia Podhalańska, posiadającym 79% akcji Spółki. Geotermię wsparła również agencja USAID, EkoFundusz oraz Duńska Agencja Ochrony Środowiska (DEPA). Ogółem inwestycja w 50% została sfinansowana z dotacji bezzwrotnych, drugie 50% to kredyty. Okres spłaty wynosi 15 lat. Dopiero po ich upływie, firma będzie mogła, bez zobowiązań finansowych, generować zyski lub zmniejszyć cenę za ciepło. 
To właśnie kredyty są jedną z przyczyn obecnych problemów finansowych podhalańskiego przedsiębiorstwa. Ponadto błędnie zakładano wysokość sprzedaży produkowanej. Okazuje się, że w latach 2002 i 2003 aż trzykrotnie zmalała sprzedaż geotermalnego ciepła. Na przykład dzięki termomodernizacji bloków mieszkalnych w Zakopanem, zapotrzebowanie na ciepło spadło o 40%. 
Kłopoty finansowe przedsięwzięcia nie pozwolą na obiecywane spadki cen. Władze Geotermii zapowiadają, że dopiero po 2013 roku, kiedy zostanie spłacony kredyt zaciągnięty w Banku Światowym, możliwe będą obniżki. W tej chwili koszt ogrzewania geotermalnego wynosi od 36 do 40 złotych za GJ. Wtedy prawdopodobnie, o ile nie będzie kolejnych pomyłek w zarządzaniu finansami spółki, energia z ciepłych wód ma kosztować nawet 15 złotych za GJ. Obecnie cena geotermalnego ogrzewania na Podhalu jest porównywalna z ceną gazu, o 40% tańsza od… ogrzewania olejem opałowym.

Na Mazowszu już grzeją

Jedną z najmłodszych geotermalnych inwestycji jest Geotermia Mazowiecka. Posiada ona ciepłownię geotermalną zlokalizowaną w Mszczonowie, która zastąpiła działające do niedawna trzy miejskie kotłownie węglowe, które co roku emitowały do atmosfery 15 ton związków azotu, 60 ton związków siarki, 9700 ton dwutlenku węgla oraz 145 ton pyłów. Po zastosowaniu zasilania geotermalnego i współdziałającego z nim dodatkowego systemu gazowego emisja pyłów i związków siarki spadła do zera, a emisja tlenków azotu spadła zaledwie do poziomu jednej tony. Cała inwestycja kosztowała blisko 10 milionów złotych. 
Podmszczonowskie wody geotermalne o temperaturze 42oC pozyskiwane są z głębokości 1700 metrów i mogą skutecznie ogrzać Mszczonów do momentu kiedy temperatura powietrza nie spadnie poniżej –5oC, później musi być już dodatkowo podgrzewana gazem. Woda po odebraniu jej ciepła jest dodatkowo wykorzystywana do celów pitnych. Mszczonowska geotermia dysponuje wodą słodką. 
Obecnie Geotermia Mazowiecka opracowuje wstępną ocenę wykonalności Zakładu Geotermalnego dla Skierniewic. W założeniu wykorzystywałby on dwa istniejące od 1997 roku odwierty geotermalne o głębokości 3 km każdy. Ich wartość szacuje się na ok. 10 mln złotych. Choć opracowanie Banku Światowego wykazało, iż inwestycja w ogrzewanie geotermalne dla całych Skierniewic jest nieopłacalna, to jednak szkoda byłoby zaprzepaścić wartość, jaką mają istniejące już odwierty, w każdej inwestycji geotermalnej stanowiące najdroższy element. Istotna jest analiza opłacalności ich wykorzystania dla ogrzania części miasta bądź wykorzystania zasobów ciepłej wody dla celów rekreacyjnych. 

A Karkonosze to gorsze?

Jak już wcześniej wspomniano, dwa główne baseny podziemnych wód termalnych zlokalizowane są w Polsce Północno-Zachodniej oraz Centralnej i gromadzą ogółem 2/3 polskich zasobów tego źródła ciepła. Nie zmienia to faktu, że i na innych terenach można znaleźć ciepło całkiem blisko powierzchni ziemi. Tak obiecującymi terenami są okolice podgórskie, gdzie woda spływająca po zboczach gór wnika w głąb ziemi i tam w skale porowatej zostaje ogrzana. 
Widząc doświadczenia Zakopanego Jan Chrożnowski, właściciel hotelu Jan, a jednocześnie zwolennik niekonwencjonalnych źródeł energii, postanowił dowiedzieć się, czy ma możliwości wykorzystania ciepła wód podziemnych do zastosowania w swoim hotelu.
Hotel Jan znajduje się w Wojcieszycach, miejscowości położonej w odległości 4 km od Cieplic przy drodze krajowej Jelenia Góra – Szklarska Poręba, a zatem na terenie, który geolodzy, m.in. dr Józef Świstak, szacowali możliwość istnienia źródeł ciepłej wody o zasobach dających się wykorzystać gospodarczo.
W lipcu 2004 roku opracowany został projekt prac geologicznych przez EUROGEO -Geologia, Hydrogeologia, Ekologia we Wrocławiu autorstwa dr. hab. inż. Wojciecha Ciężkowskiego, dr. Henryka Marszałka, dr Mirosława Wąsika. Założono wykonanie odwiertu WT-1 na głębokość l000 m. Zakładano możliwość pogłębienia otworu nawet do 1300 m. Autorzy projektu założyli uzyskanie z odwiertu wód termalnych w ilości rzędu 40 m3/h (samowypływ) o temperaturze około 40oC. W lutym ubiegłego roku inwestor otrzymał od ministra środowiska koncesję nr 1/2005/p na przeprowadzenie poszukiwania i rozpoznania wód termalnych.
– Duże problemy miałem ze znalezieniem wykonawcy odwiertu – powiedział inwestor Jan Chrożnowski – zainteresowanych było sporo, ale warunki techniczne, ograniczone miejsce na plac budowy oraz warunki finansowe były dla mnie nie do przyjęcia. Po prostu nie byłoby mnie na to stać. 
Po trzech miesiącach poszukiwań, dopiero w kwietniu 2005 r., Śląskie Towarzystwo Wiertnicze “Dalbis" Sp. z o.o. w Radzionkowie, rozpoczęło wiercenie przy zastosowaniu tradycyjnej metody obrotowej normalnośrednicowej z wykorzystaniem świdrów trójgryzowych i użyciem płuczki wodnej.
Nadzór hydrogeologiczny oraz opracowanie dokumentacji zasobowej powierzone zostało Przedsiębiorstwu Geologicznemu PROXIMA S.A. we Wrocławiu, a wykonanie pomiarów geofizycznych i ich interpretacja zlecona została firmie Geofizyka Kraków Sp. z o.o.
W końcu stycznia tego roku wiercenie zakończono. Osiągnięto zakładaną głębokość 1000 m oraz stwierdzono występowanie wód termalnych o założonych parametrach.
Jak zawsze najtrudniejszym zagadnieniem w sprawie odnawialnych źródeł energii jest strona finansowa. Inwestor zdecydował się ponieść koszt całości prac. Wsparł go w tym Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu udzielając pożyczki na preferencyjnych warunkach w wysokości 420 tys. zł. Stanowi to niewiele mniej niż połowę kosztów odwiertu, który wyniósł 941 tys zł.
Wydajność energetyczna odwiertu wynosi 0,7 MW. Ale woda termalna nie będzie bezpośrednio zasilała instalacji grzewczych, lecz w otworze zostanie zainstalowana pompa ciepła podnosząca znacznie sprawność całego układu grzewczego.
– Wykonany otwór stanowi podstawę do budowy koło hotelu basenu, a nawet w połączeniu z już istniejącym basenem – zespołu – mówi Jan Chrożnowski. – Całość ogrzewana będzie ciepłem z głębi ziemi. W systemie klimatyzacyjnym zainstalowane zostaną urządzenia do rekuperacji ciepła, co jeszcze bardziej zwiększy parametry ekonomiczne przedsięwzięcia. Górny basen połączony zostanie 70-metrową rynną z już istniejącym w hotelu basenem dolnym. Cała inwestycja, mam nadzieję, zakończona zostanie w listopadzie przyszłego roku. 
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