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1. Streszczenie 

W sprawozdaniu dotyczącym demon-

stracji nowatorskiej technologii popra-

wy chłonności warstwy złożowej wód 

geotermalnych zamieszczono genezę 

projektu LIFE+ realizowanego przez 

Geotermię Pyrzyce. Przedstawiono tak-

że działania i rezultaty wdrożonego 

projektu, które wyjaśniają, jaka techno-

logia była przedmiotem demonstracji, 

jaka była struktura wdrażania i jakie 

jednostki były odpowiedzialne za prze-

bieg projektu. Czytelnik dowie się, na 

czym polega metoda miękkiego kwa-

sowania oraz super miękkiego kwaso-

wania. W sprawozdaniu zamieszczono 

zdjęcia prototypu i opis przebiegu prac 

związanych z jego budową. Ukazano w 

jaki sposób nastąpiło wdrażanie projek-

tu w życie krok po kroku. 

Ponadto opisano założenia dotyczące 

zakresu i efektów działań informacyj-

nych. Scharakteryzowano także opra-

cowane materiały i broszury, które słu-

żyły do propagowania projektu. Wy-

mienione zostały artykuły i czasopisma, 

w których to opisano informacje zwią-

zane z demonstracją. Zmieszczono in-

formację dotyczącą odbytych konferen-

cji o zasięgu krajowym i międzynaro-

dowym i opisano współpracę między-

narodową, kontakty z innymi projekta-

mi LIFE+ i interesariuszami projektu. 

Sprawozdanie zawiera również infor-

mację o rezultatach wdrażania projektu 

i środowiskowych efektach jego wdra-

żania, które są zgodne z wynikami mo-

nitoringu spółki wraz z oceną wyników 

demonstracji technologii i testów 

w warunkach rzeczywistych. Przedsta-

wiono przydatność technologii dla inte-

resariuszy oraz zmiany, których potrze-

ba wynika z przeprowadzonych testów. 

Wskazane zostały doświadczenia ze-

brane przez Geotermię, które mogą być 

wykorzystane przez inne podmioty.  

2. Tło projektu 

Geneza projektu LIFE+ realizowanego 

przez „Geotermię Pyrzyce” sięga roku 

2009. Wtedy to Beneficjent mając na 

uwadze obserwowany spadek chłonno-

ści warstwy złożowej wód geotermal-

nych oraz podobne problemy obserwo-

wane w innych ciepłowniach geoter-

malnych zdecydował się na rozpoczęcie 

badań i udoskonalenie tzw. metody 

miękkiego kwasowania. U źródła po-

wstania projektu leży zatem problem 

utrzymania wydajności odnawialnego 

źródła energii jakim jest instalacja geo-

termalna, a szerzej zmniejszenie zapo-

trzebowania na nieodnawialne źródła 

energii i ograniczenie związanej z tym 

emisji gazów cieplarnianych. 

Jednym z czynników hamujących roz-

wój odnawialnych źródeł energii, 

w tym także i ciepłowni geotermalnych 

są koszty budowy instalacji oraz te 

związane z ich późniejszą eksploatacją. 

W przypadku ciepłowni geotermalnych 

źródłem ww. problemów jest koniecz-

ność zapewnienia maksymalnie dużej 

odporności obiegu geotermalnego na 

korozję oraz przeprowadzania kosz-
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townych zabiegów rekonstrukcyjnych 

i poprawiających chłonność. Zgodnie 

z doświadczeniami Beneficjenta 

i współpracujących z nim przedsię-

biorstw geologicznych, problem ten do-

tyczy większości ciepłowni geotermal-

nych zlokalizowanych w Europie Środ-

kowej. Zmagają się one ze stopniowym 

spadkiem poziomu chłonności warstwy 

złożowej wód geotermalnych w toku 

eksploatacji, który wynika z ich składu 

chemicznego oraz aktywności korozyj-

nej. W większości tego typu zakładów 

po kilku latach eksploatacji obserwuje 

się spadek chłonności warstwy złożo-

wej oraz korodowanie elementów obie-

gu geotermalnego. 

Skutkiem powyższego w toku eksploat-

acji ciepłownie geotermalne zmagają 

się ze: 

 wzrostem zużycia nieodnawialnych 

źródeł energii wynikający z ko-

nieczności zaspokojenia niedoboru 

energii ze źródeł odnawialnych, 

 zwiększoną emisją CO2. 

Ich wynikiem jest skokowy wzrost 

kosztów eksploatacji powodujący obni-

żenie rentowności i prowadzący do 

zmniejszenia zainteresowania energe-

tyką odnawialną zarówno po stronie 

inwestorów prywatnych, jak i samorzą-

dów. 

Dla przykładu stanowiąca obiekt refe-

rencyjny ciepłownia prowadzona przez 

„Geotermię Pyrzyce" przed realizacją 

okresem testów emitowała do atmosfe-

ry ok. 4 200 Mg dwutlenku węgla/rok. 

Wskazana skala emisji związana była z 

wyższym od projektowanego wykorzy-

staniem w procesie produkcyjnym gazu 

ziemnego, czego źródłem jest koniecz-

ność kompensacji spadającej wydajno-

ści układu geotermalnego wynikająca z 

niedostatecznej chłonność warstwy zło-

żowej. Wielkość dodatkowej emisji 

dwutlenku węgla wynikającą wyłącznie 

z okresowego spadku chłonności po-

między prowadzonymi chemicznymi 

czyszczeniami ocenić należy na ok. 10-

15%. 

3. Działania i rezultaty 

3.1. Przedmiot projektu 

Na podstawie wieloletnich obserwacji 

układu obiegu wody termalnej w Geo-

termii Pyrzyce stwierdzono, że jedną z 

głównych przyczyn problemów z zatła-

czaniem schłodzonej wody termalnej  

jest proces kolmatacji, czyli zapychanie 

się filtra i warstwy wodonośnej. Zjawi-

sko to związane jest ze składem che-

micznym solanki. Metodami zapobie-

gającymi kolmatacji są: 

MIĘKKIE KWASOWANIE  

W 2008 roku w Geotermii Pyrzyce 

zdecydowano się na zastosowanie no-

wej metody czyszczenia otworów za-

tłaczających. Instalacja metody mięk-

kiego kwasowania została skonstruo-

wana jako mobilna na przyczepie przy-

ciąganej od otworu do otworu za po-

mocą ciągnika rolniczego. W metodzie 

miękkiego kwasowania, założono 
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umieszczenie przed otworem chłonnym 

zbiornika z kwasem solnym o stężeniu 

30 – 34% oraz pompy dozującej o regu-

lowanej wydajności pompowania.  

Celem tego typu kwasowania, podobnie 

jak kwasowania standardowego, jest 

poprawa wydajności i zatłaczania po-

przez usunięcie skutków kolmatacji, 

między innymi węglanu wapnia (Ca-

CO3). Miękkie kwasowanie adresowane 

jest nie tylko do filtra i strefy przyod-

wiertowej, ale również do warstwy wo-

donośnej. Bardzo małe stężenie zatła-

czanego kwasu solnego – rzędu 0,1 – 

0,2%, uwalnia od konieczności odbioru 

kwasu i jego unieszkodliwiania. Miej-

scem docelowym jego jest warstwa 

wodonośna do której dociera rozpusz-

czając po drodze węglany wytrącające 

się na filtrze i strefie przyodwiertowej.  

Kwas dodawany był w rożnych daw-

kach. Czasy działania kwasu solnego 

również we wszystkich przypadkach 

były różne. Po zaprzestaniu dozowania 

kwasu solnego, niemal natychmiast na-

stępował wzrost ciśnienia zatłaczania 

oraz zmniejszanie się ilości zatłaczanej 

wody termalnej.

 

Rys. 1 . Schemat przedstawiający metodę miękkiego kwasowania

Obserwacje tych działań, pozwoliły na 

opracowanie nowej metody polegającej 

na ciągłym dozowaniu niewielkich ilo-

ści kwasu solnego do otworów zatła-

czających. Metoda miękkiego kwaso-

wania stała się podstawą do stworzenia 

nowej metody super miękkiego kwa-

sowania SMK. 

SUPER MIĘKKIE KWASOWANIE 

Metoda ta polega na ciągłym dozowa-

niu znacznie niższych dawek kwasu 

solnego z dodatkiem antyskalanta i/lub 

dyspergatora do przepływającej solanki 

przed filtrami i wymiennikami ciepła. 

Stwierdzono, że dozowanie niewielkich 

ilości kwasu solnego, w efekcie prowa-

dzi do poprawy ilości zatłaczania i ci-

śnienia.  

Pompę dozującą kwas solny wraz z 

preparatami kondycjonującymi zainsta-

lowano tuż za otworem eksploatacyj-

nym. Przy zastosowaniu tej metody ła-

twiej jest obserwować zachodzące pro-

cesy na hali ciepłowni geotermalnej 

aniżeli w otworze. Dzięki takiemu 

ustawieniu warunki chemiczne można 
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stymulować już w na powierzchnio-

wym obiegu wody termalnej. Kwas 

solny wraz z preparatami kondycjonu-

jącymi należy zatłaczać w trybie cią-

głym, bez przerw, tak aby zapewnić 

odpowiednie stężenie rozpuszczonego 

CO2 w wodzie termalnej, poprzez wy-

muszenie odpowiedniego stężenia CO2 

w fazie gazowej (na skutek zachwiania 

równowagi CaCO3 - CO2).  

Efekt zapobiegawczy uzyskuje się po-

przez ciągłe dozowanie do przepływa-

jącej solanki lub wody termalnej kwasu 

solnego, lub odtlenionego kwasu solne-

go w ilości od 80 ml do 120 ml kwasu 

solnego na 1 m
3
 przepływającej solanki 

lub wody termalnej oraz biodegrado-

walnego dyspergatora w postaci roz-

puszczalnego w wodzie kwasu polia-

sparaginowego lub soli sodowej lub po-

tasowej kwasu poliasparaginowego, w 

ilości od 10 do 40 ml na 1 m
3
 solanki 

lub wody termalnej. Jak wykazały dłu-

gotrwałe próby, prowadzone na otwo-

rach chłonnych ciepłowni geotermalnej, 

sposób wg projektu umożliwia nie tylko 

utrzymanie chłonności otworów chłon-

nych na stałym poziomie, ale również 

delikatną ich poprawę. Przy tym, meto-

da nie wymaga wyłączania otworów 

zatłaczających z eksploatacji w trakcie 

jej stosowania.   

 

 

Rys. 2. Uproszczony schemat super miękkiego kwasowania

Celem metody super miękkiego kwa-

sowania jest wyeliminowanie negatyw-

nej działalności wykładnika stężenia 

jonów wodorowych (pH), jednej z 

przyczyn powstawania kolmatacji. Wę-

glany preferują środowisko alkaliczne. 

Stymulacja pH pozwoli uzyskać stan 

równowagi chemicznej, w której wę-

glan wapnia (CaCO3), nie będzie strą-

cany. Korzyścią płynącą z zastosowania 

tej metody będzie nie tylko wyelimi-

nowanie przyczyny kolmatacji węgla-

nowej, ale również pozbycie się do-

tychczasowych efektów w warstwie 

wodonośnej poprzez systematyczne 

rozpuszczanie węglanu wapnia groma-

dzącego się dotychczas w warstwie zło-

żowej z dala od otworu. 

3.2. Struktura wdrażania projektu 

Za wdrożenie projektu odpowiedzialny 

jest zespół projektowy w skład którego 

wchodzą pracownicy „Geotermii Py-

rzyce”. Zespół projektowy odpowie-

dzialny była za zarządzanie projektem, 

na którego czele stał kierownik projek-
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tu. Nad częścią techniczną i administra-

cyjną czuwał asystent ds. techniczno-

instytucjonalnych, nadzór nad finanso-

wą częścią wdrażania projektu pełnił 

asystent ds. finansowych, natomiast 

analityk danych pełnił rolę nadzoru nad 

prawidłowością i terminowością osią-

gniętych parametrów założonych w 

projekcie. Cały zespół projektowy dzia-

łał w oparciu o Plan Zarządzania pro-

jektem, który szczegółowo regulował 

rolę, podział zadania i odpowiedzialno-

ści poszczególnych jego członków. 

Ponadto w realizację zadania zaanga-

żowano zewnętrzny podmiot odpowie-

dzialny za realizację zadań z zakresu 

pomocy technicznej. Podmiot ten pełni 

rolę wsparcia zewnętrznego, a jego za-

angażowanie przewidziano w ramach 

następujących obszarów: 

 komponent wdrożeniowy – udział w 

testach i ocenie ich wyników, 

 komponent informacyjny: wykona-

nie tablic, strony internetowej 

przygotowanie publikacji oraz tłu-

maczenia, 

 zarządzanie projektem – wsparcie 

kierownictwa projektu i audyt ze-

wnętrzny. 

Ciałem doradczym zespołu projekto-

wego był powołany przez Beneficjenta 

Komitet sterujący, w skład którego 

wchodzą interesariusze oraz kierownik 

projektu. Do grona interesariuszy pro-

jektu należą instytucje naukowo-

badawcze zajmujące się energetyką 

geotermalną orz stowarzyszenia zrze-

szające producentów energii odnawial-

nej, w tym geotermalnej.  

4. Wdrażanie projektu 

4.1. Początkowy okres realizacji 

W pierwszym okresie wprowadzania 

projektu powołano Zespół projektowy, 

na czele którego stanął Kierownik pro-

jektu. W ramach okresu Zespół projek-

towy wybrał Podmioty zewnętrzne od-

powiedzialne min. za obsługę i organi-

zację konferencji i spotkań z dziennika-

rzami – Firma Handlowo – Usługowa 

„Skaner”. Ponadto umowa została pod-

pisana z firmą Archico Ewelina Bożac-

ka-Olsza, która  wykonała stronę inter-

netową projektu, a także świadczyła 

usługi doradcze i eksperckie. Wykona-

nie tablic informacyjnych zlecono fir-

mie „Madruk”. Tablice zostały umiesz-

czone na froncie budynku ciepłowni, 

natomiast druga na stelażu przy bramie 

wjazdowej na teren zakładu.  Wykona-

nie prototypu zlecono firmie JADRAN, 

Piotr Słowik. Firma „Marcor” z Gdań-

ska podpisała umowę na dostarczenie 

odczynników chemicznych, natomiast 

testowaniem i funkcjonowaniem proto-

typu w warunkach rzeczywistych wraz 

z oceną końcową podjęła się firma 

POLGEOL z Warszawy.  

W międzyczasie powołany Zespół pro-

jektowy uczestniczył w szkoleniu doty-

czącym projektu LIFE+, oraz w spo-

tkaniach  organizowanych w Narodo-

wym Funduszu Ochrony Środowiska i 

Gospodarki Wodnej w Warszawie.  
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4.2. Budowa prototypu 

Prototyp, który stanowił przedmiot 

wdrożenia i demonstracji objętych za-

kresem projektu, składa się  z następu-

jących elementów: 

 instalacji miękkiego kwasowania, 

 instalacji super miękkiego kwasowa-

nia, 

 automatyki sterującej pracą prototy-

pu. 

Prace związane z demonstracją metody 

super miękkiego kwasowania zostały 

rozpoczęte z początkiem lutego 2013 r. 

Instalacja super miękkiego kwasowania 

odbyła się w dniach 7 lutego 2013 r. 

i polegała głównie na montażu urzą-

dzeń dozujących preparatu kondycjonu-

jące wodę termalną oraz montażu insta-

lacji pomiarowej. 

Stanowisko dozowania kwasu solnego 

zostało zorganizowane w oddzielnej 

zamykanej wiacie, zlokalizowanej w 

bezpośrednim sąsiedztwie otworu wy-

dobywczego Pyrzyce GT-1. W wiacie 

ustawiono dwa paleto – pojemniki z 

kwasem solnym po 1000 litrów każdy z 

nich (rys. 3.). Bezpośrednio do instala-

cji geotermalnej dozowany jest kwas 

solny, za pomocą pompki, która 

umieszczona jest w wiacie bezpośred-

nio nad pojemnikami. Kwas do instala-

cji geotermalnej dozowany jest w po-

bliżu głowicy eksploatacyjnej zamon-

towanej na otworze wydobywczym  

Pyrzyce GT-1. 

Rys. 3. Widok instalacji dozującej kwas 

solny 

 
Rys. 4. Widok pompy dozującej dysperga-

tor do instalacji geotermalnej

Dozowanie dyspergatora (rys. 4.) było 

wykonywane bezpośrednio z pomiesz-

czenia osłaniającego otwór wydobyw-

czy. Stanowisko do dozowania odtle-

niacza zostało zorganizowane na hali 

ciepłowni geotermalnej. Obydwa pre-

paraty były dozowane bezpośrednio do 

rurociągu wody termalnej. Oddzielne 

punkty ich dozowania wynikały z ko-

nieczności zapewnienia optymalnej 

pracy instalacji geotermalnej.  

Zarówno przy otworze wydobywczym 

Pyrzyce GT-1 jak i przy otworze 

chłonnym Pyrzyce GT-4 zostały za-
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montowane urządzenia pomiarowe do 

rejestrujące odczyn pH wody termalnej, 

jej potencjał redox oraz procentową 

zawartość tlenu. Przy otworze chłon-

nym Pyrzyce GT-2 rejestrowane były 

tylko wartości odczynu pH i potencjału 

redox (rys. 5.). 

 
Rys. 5. Widok urządzeń do pomiarów odczynu pH, potencjału redox i zawartości tlenu 

w przepływającej wodzie termalnej.

W lutym 2013 r. specjalistyczna firma 

przeprowadziła kalibrację sond pomia-

rowych odczynu pH, potencjału redox i 

zawartości tlenu w wodzie termalnej. 

Kalibracja została wykonana na 

wszystkich trzech punktach pomiaro-

wych. 

 

 

 
Rys. 6. Schemat instalacji super miękkiego kwasowania
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4.3. Demonstracja technologii i 

przebieg testów 

Zgodnie z programem prac zmierzają-

cych do poprawy chłonności i zapobie-

gania kolmatacji warstwy złożowej w 

otworach chłonnych poprzez wykona-

nie zabiegów intensyfikacyjnych i do-

zowania preparatów kondycjonujących 

w Ciepłowni Geotermalnej Pyrzyce 

prace związane z testowaniem metody 

super miękkiego kwasowania rozpoczę-

ły się w pierwszej połowie lutego ubie-

głego roku.  

Testy związane z oceną skuteczności 

metody super miękkiego kwasowania 

zostały poprzedzone zabiegami mięk-

kiego kwasowania, których zadaniem 

była poprawa chłonności warstwy wo-

donośnej. Celem przedmiotowych te-

stów było natomiast wykazanie, że me-

toda super miękkiego kwasowania za-

pobiega pogarszaniu się właściwości 

chłonnych warstwy wodonośnej. 

Uruchomienie super miękkiego kwa-

sowania nastąpiło w lutym 2013 roku. 

Włączono dozowanie kwasu solnego z 

wydajnością 80 ml na każdy wydobyty 

m
3
 wody termalnej. Testowanie bez 

większych przeszkód odbywało się do 

20 lutego, kiedy to nastąpiła awaria 

uniemożliwiająca dalsze stabilne wy-

dobywanie wody termalnej. Awaria zo-

stała wywołana przerwaniem ciągłości 

przewodu wydobywczego tuż nad miej-

scem zawieszenia pompy głębinowej. 

Już w pierwszym okresie demonstracji 

nowatorskiej technologii poprawy 

chłonności warstwy złożowej wód geo-

termalnych można było  zauważyć sta-

bilizację pracy otworów chłonnych 

(rys. 7.). 

 
Rys. 7. Eksploatacja otworu chłonnego Pyrzyce GT-4 w lutym 2013 r.

Po usunięciu awarii ponownie urucho-

miono demonstracji nowatorskiej tech-

nologii poprawy chłonności warstwy 

złożowej wód geotermalnych z wydaj-

nością 80 ml kwasu solnego na każdy 

m
3
 wydobytej solanki. Za pomocą 

otworu chłonnego Pyrzyce GT-2 zatła-

czano 37 m3/h schłodzonej wody ter-

malnej przy ciśnieniu 10,7 bar. W tym 

okresie otwór chłonny Pyrzyce GT-4 
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pracuje zdecydowanie lepiej przyjmu-

jąc około 53 m3/h schłodzonej wody 

termalnej przy ciśnieniu około 10,4 bar 

(rys. 8.). 

 

 
Rys. 8. Eksploatacja otworu chłonnego Pyrzyce GT-4 w kwietniu 2013 r.

W kwietniu przeprowadzono zabiegi 

miękkiego kwasowania, ponieważ 

otwory geotermalne przez dość długi 

okres czasu były nieużywane. Celem 

tych zabiegów było rozpuszczenie na-

gromadzonych osadów i oczyszczenie 

strefy przyodwiertowej. Wymieniono 

także filtry workowe na hali, które 

oczyszczają wodę bezpośrednio po jej 

wydobyciu z otworu.   

Zgodnie z harmonogramem demonstra-

cji nowatorskiej technologii poprawy 

chłonności warstwy złożowej wód geo-

termalnych, w maju 2013 r. nastąpiła 

zmiana stężenia cieczy kondycjonują-

cej. Od tego czasu kwas solny był do-

zowany w ilości 90 ml na każdy 1 m
3
 

wydobytej wody termalnej. Kontynua-

cja takiej dawki nastąpiła również w 

miesiącu czerwcu. Zauważono, że w 

dalszym ciągu z otworu wydobywczego 

wypływa woda z zanieczyszczeniami, 

dlatego też w czerwcu dokonano dwu-

krotnej wymiany filtrów workowych. 

Zabrudzenia te nie miały większego 

wpływu na funkcjonowanie układu. W 

celu oczyszczenia otworów chłonnych 

z naniesionych osadów w czerwcu 

trzykrotnie wykonano zabiegi miękkie-

go kwasowania. 

W lipcu 2013 r. nastąpiła kolejna zmia-

na stężenia cieczy kondycjonującej, 

która stosowana była również w sierp-

niu. W tym okresie ciecz kondycjonu-

jąca maiła stężenie 100 ml kwasu sol-

nego na każdy wydobyty m3 wody 

termalnej (rys. 9.). W okresie lipiec – 

sierpień,  nastąpiła siedmiokrotna wy-

miana filtrów workowych i tylko jedna 

wymiana filtrów świecowych zlokali-

zowanych przy otworach chłonnych 

Pyrzyce GT-2 i Pyrzyce GT-4. Zwięk-

szona konieczność wymiany filtrów 

mogła być wywołana przez dość częste 
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awarie sieci elektroenergetycznej, które 

zanotowano w sierpniu.  

 

 

 
Rys. 9. Eksploatacja otworu chłonnego Pyrzyce GT-2 w sierpniu 2013 r.

Kolejny okres testowania prototypu 

trwał od września do października 2013 

r. W tym okresie ciecz kondycjonująca 

miała stężenie 110 ml przeliczone na 

każdy 1 m
3
 wydobytej wody termalnej. 

Testowane stężenie pozwoliło na usta-

bilizowanie wydajności na stałym po-

ziomie  przy mniej więcej tym samym 

ciśnieniu. Nie było konieczności wyko-

nywania miękkiego kwasowania. Okres 

ten podobnie jak i poprzednie okresy 

charakteryzował się zwiększona często-

tliwością wymiany filtrów workowych. 

W okresie tym geotermia nie ustrzegła 

się również od kilku przerw w dostawie 

energii elektrycznej. Wyeliminowano 

przerwy spowodowane koniecznością 

wyłączenia instalacji geotermalnej wy-

woływane nagłym wzrostem ciśnienia 

zatłaczania. 

W listopadzie 2013 r. zwiększono stę-

żenie kwasu solnego w cieczy kondy-

cjonującej do 120 ml przeliczone na 

każdy wydobyty m
3
 wody termalnej. 

Okres ten trwał do końca grudnia 2013 

roku. W tym czasie w dalszym ciągu 

zachowano stałość ciśnienia i wydajno-

ści zatłaczania wody termalnej. 

W styczniu i lutym 2014 r. do cieczy 

kwasującej wprowadzono kolejny 

składnik, którym był biodegradowalny 

odtleniacz, który w styczniu był doda-

wany w ilości 10 ml w przeliczeniu na 

każdy wydobyty m
3
 wody termalnej. 

Dodanie odtleniacza pozwoliło na dal-

sze ustabilizowanie pracy instalacji 

geotermalnej. Zwiększenie stężenia od-

tleniacza do 20 ml w miesiącu lutym 

nie miało żadnego wpływu na ciśnienie 

i wydajność zatłaczania. 

Niewielki wzrost ciśnienia zatłaczania 

może wynikać z eksploatacji zanie-

czyszczonej wody termalnej. Nie 

wszystkie zanieczyszczenia udaje się 

wychwycić na filtrach workowych i 
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świecowych. W dalszym ciągu wymia-

na filtrów workowych następowała ze 

zwiększoną częstotliwością. Zmniej-

szenie ciśnienia zatłaczania uzyskano 

poprzez zastosowanie miękkiego kwa-

sowania. Obniżenie ciśnienia jest nie-

wielkie rzędu 1bar i w związku z tym 

nadal można było mówić o ustabilizo-

wanej pracy instalacji geotermalnej. 

W marcu 2014 roku do instalacji geo-

termalnej wtłaczano 2 ml dyspergatora 

w przeliczeniu na m
3
 wydobywanej 

wody termalnej, a w  kwietniu dawka 

dyspergatora zwiększono do 4 ml/m
3
. 

Podczas stosowana dyspergatora na 

podstawie obserwacji parametrów pra-

cy instalacji geotermalnej stwierdzono 

jego neutralny wpływ na poprawę 

chłonności warstwy złożowej. Zauwa-

żono natomiast, że zarówno ciśnienie 

jak i wydajność zatłaczania utrzymują 

się na podobnych poziomach, która są 

utrzymywane przez cały okres demon-

stracji. 

 
Rys. 10. Eksploatacja otworu chłonnego Pyrzyce GT-2 w czerwcu 2014 r.

W maju i czerwcu 2014 roku do insta-

lacji dozowano kwas solny w ilości 120 

ml przy zmiennych stężeniach odtlenia-

cza i dyspergatora. W maju dozowano 

10 ml odtleniacza i 2 ml dyspergatora w 

przeliczeniu na każdy wydobyty m
3
 

wody termalnej, natomiast w czerwcu 

dozowano 20 ml odtleniacza i 4 ml 

dyspergatora w przeliczeniu na każdy 

wydobyty m
3
 wody termalnej (rys. 10.). 

 

5. Działania 

rozpowszechniające i 

informacyjne 

5.1. Założenia działań 

rozpowszechniających i 

informacyjnych 

W ramach demonstracyjnego charakte-

ru projektu zostały przewidziane meto-

dy rozpowszechniania informacji w 

formie spotkań informacyjnych, publi-

kacji broszur, utworzenie strony inter-
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netowej projektu, konferencji praso-

wych oraz publikacji w prasie branżo-

wej.  

Po zakończeniu projektu będą konty-

nuowane najważniejsze elementy dzia-

łań informacyjnych mających na celu 

rozpowszechnianie wiedzy na temat 

przebiegu wdrażania projektu, jego ce-

lów i rezultatów. Do grupy osób i orga-

nizacji, które będą mogły skorzystać z 

rezultatów projektu i zdobytego do-

świadczenia należy zaliczyć min.: 

 grupę docelową projektu, które pla-

nują i są zainteresowani budową 

ciepłowni geotermalnych; 

 inwestorów publicznych i prywat-

nych zainteresowanych budową 

ciepłowni geotermalnych; 

 instytucje naukowo – badawcze; 

 stowarzyszenia i organizacje skupia-

jące producentów energii ze źródeł 

odnawialnych 

5.2. Opracowane materiały i 

broszury 

W ramach projektu przygotowano i 

wydrukowano 500 szt. publikacji oraz 

1000 szt. broszur dotyczących przed-

miotu, celów i rezultatów projektu. Pu-

blikacje zostały wydane w języku pol-

skim i angielskim.  

W broszurach zamieszczono informację 

na temat projektu, realizowanych w je-

go ramach działaniach oraz planowa-

nych do osiągnięcia rezultatach. W pu-

blikacjach opracowane zostały infor-

macje na temat problemów przezna-

czonych do rozwiązania przez projekt, 

działania realizowane w ramach projek-

tu, cele projektu i jego rezultaty oraz 

dostępne na moment jej sporządzenia 

wyniki testów prototypu oraz ocena je-

go trwałości.  

Publikacje służą do promocji projektu 

LIFE+ oraz rozpowszechniania infor-

macji o jego przebiegu. Broszury i pu-

blikacje otrzymywali mieszkańcy mia-

sta, klienci Spółki, jednostki samorzą-

dowe, instytucje naukowo – badawcze, 

pozostałe ciepłownie działające w Pol-

sce i Europie oraz podmioty zaintere-

sowane budową nowych ciepłowni geo-

termalnych. Dodatkowo materiały roze-

słano w formie elektronicznej oraz udo-

stępniono w serwisie internetowym 

projektu.  

5.3. Artykuły w prasie branżowej 

Informacje związane z demonstracją 

nowatorskiej technologii poprawy 

chłonności warstwy złożowej wód geo-

termalnych publikowane były na ła-

mach branżowych czasopism o zasięgu 

krajowym i międzynarodowym: 

 J. Marjanowski, H. Biernat, S. Kulik, 

A. Nalikowski, B. Noga, B. Zieliński: 

Problemy kolmatacji w otworach 

chłonnych w Geotermii Pyrzyce oraz 

możliwości ich zapobiegania w wyniku 

zastosowania metody super miękkiego 

kwasowania. Instal 9/2013, s. 34 – 38. 

 B. Noga, H. Biernat, P. Martyka, S. 

Kulik, B. Zieliński, J. Marjanowski,  

A. Nalikowski: Analiza poprawy efek-

tywności działania ciepłowni geoter-

malnej w Pyrzycach w wyniku zastoso-
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wania modyfikacji odczynu pH zatła-

czanej wody termalnej. Technika Po-

szukiwań Geologicznych, Geotermia, 

Zrównoważony Rozwój 1 (251)/2013, 

s. 59 – 71, 

 B. Noga, H. Biernat, P. Martyka, S. 

Kulik, B. Zieliński, J. Marjanowski,  

A. Nalikowski: Miękkie kwasowanie i 

super miękkie kwasowanie jako metody 

poprawiające efektywność działania 

ciepłowni geotermalnej w Pyrzycach. 

Cieplne Maszyny Przepływowe 

143/2013, s. 147 – 156. 

 B. Noga, H. Biernat, M. Zwierzyń-

ski, Z. Kosma, P. Motyl: Ocena pracy 

ciepłowni geotermalnej w Pyrzycach w 

kontekście stosowania różnych metod 

czyszczenia chłonnych otworów geo-

termalnych ze związków wytrącających 

się ze schłodzonej wody termalnej. 53 

Sympozjon Modelowanie w Mechani-

ce, Zeszyt streszczeń 2014 r., s. 118. 

 B. Noga, J. Marjanowski, A. Na-

likowski, H. Biernat, S. Kulik, B. 

Zieliński,: Prevention of colmatage in 

the injection wells at geothermal plant 

in Pyrzyce by applying method of super 

soft acidizing. Journal of Industrial and 

Inteligent Information Vol. 3. No. 1, 

March 2015, s. 39 - 44. 

 B. Noga, H.Biernat, P. Martyka, S. 

Kulik, B. Zieliński, J. Marjanowski,  

A. Nalikowski: The reasons for for-

mation and conception of the silting-up 

prevention in the geothermal absorbent 

openings on the example of geothermal 

energy plant Pyrzyce. Heat Transfer 

and Renewable Sources of Energy 

(A.A. Stachel and D. Mikielewicz – ed-

itors), Wydawnictwo Uczelniane ZUT 

w Szczecinie 2014, s. 55 – 62. 

 B. Noga, J. Marjanowski, H. Biernat, 

S. Kulik, B. Zieliński, A. Nalikowski: 

The silting-up prevention in the geo-

thermal absorbent openings of geo-

thermal energy plant Pyrzyce. Chemi-

cal and Process Engineering 2014, 

35(2), s. 205 - 216. 

 B. Noga, S. Kulik: Demonstracja 

nowatorskiej technologii poprawy 

chłonności warstwy złożowej wód geo-

termalnych. Materiały z konferencji, 

Barlinek 09 – 10 września 2014 r. 

W trakcie realizacji projektu publiko-

wane były również informacje prasowe: 

1. Demonstracja metody super mięk-

kiego kwasowania na instalacji geoter-

malnej w Geotermii Pyrzyce Sp. z o.o. 

Kurier Szczeciński nr 187(19412) z 

dnia 26-28 września 2014, nakład 

50500 egzemplarzy 

2. Demonstracja metody super mięk-

kiego kwasowania na instalacji geoter-

malnej w Geotermii Pyrzyce Sp. z o.o. 

Kurier Szczeciński nr 192(19417) z 

dnia 03-05 października 2014, nakład 

50250 egzemplarzy 

5.4. Konferencje i seminaria 

Konferencje prasowe 

W trakcie trwania demonstracji nowa-

torskiej technologii poprawy chłonności 

warstwy złożowej wód geotermalnych 

zorganizowano 4 spotkania z dzienni-

karzami, których celem było bieżące 

informowanie o stanie działalności pro-

jektu. Na spotkania zaproszono media 



 

LIFE11 ENV/PL/000447 GeoPyrz 
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Instrumentu Finansowego  dla Środowiska LIFE+ 

oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 

16 

lokalne i regionalne, oraz media o za-

sięgu ogólnokrajowym. Uczestnicy 

otrzymali materiały i publikacje doty-

czące realizacji projektu. Ostatnie spo-

tkanie z dziennikarzami odbyło się w 

dniu zakończenia projektu, 30 września 

2014 r., na którym przedstawiono wy-

niki demonstracji metody super mięk-

kiego kwasowania. 

Udział w konferencjach naukowych 

Wyniki prac związanych z demonstra-

cją nowatorskiej technologii poprawy 

chłonności warstwy złożowej wód geo-

termalnych były prezentowane na 6 

konferencjach o zasięgu krajowym i 

międzynarodowym: 

1. B. Noga, H. Biernat, P. Martyka, S. 

Kulik, B. Zieliński, J. Marjanowski,  

A. Nalikowski: Analiza poprawy efek-

tywności działania ciepłowni geoter-

malnej w Pyrzycach w wyniku zasto-

sowania modyfikacji odczynu pH zatła-

czanej wody termalnej. IV Ogólnopol-

ski Kongres Geotermalny, Zakopane, 

30 września – 2 października 2013 r. 

2. B. Noga, H. Biernat, P. Martyka, S. 

Kulik, B. Zieliński, J. Marjanowski,  

A. Nalikowski: Miękkie kwasowanie i 

super miękkie kwasowanie jako metody 

poprawiające efektywność działania 

ciepłowni geotermalnej w Pyrzycach. 

VII Konferencja Naukowo-Techniczna, 

Racjonalizacja Gospodarki Energetycz-

nej, Uniejów, 16 - 18 października 

2013 r. 

3. B. Noga, H. Biernat, M. Zwierzyń-

ski, Z. Kosma, P. Motyl: Ocena pracy 

ciepłowni geotermalnej w Pyrzycach w 

kontekście stosowania różnych metod 

czyszczenia chłonnych otworów geo-

termalnych ze związków wytrącających 

się ze schłodzonej wody termalnej. 53 

Sympozjon Modelowanie w Mechani-

ce, Ustroń, 22 - 25 lutego 2014 r. 

4. B. Noga, J. Marjanowski, A. Na-

likowski, H. Biernat, S. Kulik, B. 

Zieliński,: Prevention of colmatage in 

the injection wells at geothermal plant 

in Pyrzyce by applying method of super 

soft acidizing. 5th International Confer-

ence on Environmental Science and 

Technology, Gdańsk, 14 - 16 maja 

2014 r. 

5. B. Noga, H. Biernat, S. Kulik, B. 

Zieliński, J. Marjanowski, A. Nalikow-

ski: Przyczyny powstawania i koncep-

cja zagospodarowania kolmatacji geo-

termalnych otworów chłonnych na 

przykładzie Geotermii Pyrzyce. 15th 

International Conference Heat Transfer 

and Renewable Sources of Energy, 

Międzyzdroje, 10 - 13 września 2014 r. 

6. B. Noga: Instalacje geotermalne. VII 

Konferencja Eko-Euro-Energia, Byd-

goszcz, 26 – 27 września 2014 r. 

5.5. Internet 

Strona internetowa 

http://www.acidizing.com.pl/pl/ zawie-

ra opis projektu, zdjęcia prototypu oraz 

opisuje najważniejsze wydarzenia, któ-

re miały miejsce podczas realizacji pro-

jektu. Umieszczane są także zdjęcia z 

prowadzonych akcji promocyjnych, in-

formacyjnych i edukacji ekologicznej. 

Dokładnie opisano proces, który został 

wykorzystany, aby osiągnąć zakładane 

efekty. 

http://www.acidizing.com.pl/pl/
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6. Kontakty i współpraca 

międzynarodowa 

W ramach działalności informacyjnej 

do Geotermii Pyrzyce przybyli przed-

stawiciele duńskich przedsiębiorstw 

ciepłowniczych tj. CTR, VEKS, HO-

FOR. Projekt LIFE+ w którym Geo-

termia Pyrzyce bierze udział, wyraźnie 

zainteresował przedsiębiorców energe-

tycznych z Kopenhagi, ponieważ 

wspólnie rozpoczynają budowę instala-

cji geotermalnej na swoim terenie. Ce-

lem wizyty było przeanalizowanie 

wszystkich aspektów istotnych dla de-

cyzji o zainwestowaniu w instalację 

geotermalną (projekt techniczny, eko-

nomia, obsługa, wpływ na środowisko, 

harmonogram realizacji itp.) 

Podczas spotkania z przedstawicielami 

ww. przedsiębiorstw Spółka przekazała 

informacje na temat wdrażania projek-

tu. Wręczono także pisma zapraszające 

do wstąpienia do grona interesariuszy 

projektu. Przedstawiciele firm wyrazili 

zgodę i chęć współpracy przy kontynu-

acji projektu i skorzystanie z osiągnię-

tych przez Geotermie Pyrzyce efektów i 

doświadczeń 

7.  Rezultaty wdrażania 

projektu 

W ramach projektu LIFE+ Geotermia 

Pyrzyce przeprowadziła wśród miesz-

kańców Pyrzyc badanie w postaci an-

kiet. Okazało się, że działalność marke-

tingowa prowadzona jest skutecznie. 

Wiedzę na temat spółki zebrano w cza-

sie trwania projektu. Odbyły się cztery 

badania, które pozwoliły na zebranie 

odpowiedzi od ok. 1000 ankietowa-

nych. Wśród odpowiadających znalazły 

się osoby w różnych grupach wieko-

wych, z podziałem na płeć oraz o róż-

nych poziomach wykształcenia.  

Dzięki indywidualnym kontaktom z 

Klientami oraz prowadzonej w roku 

szkolnym edukacji ekologicznej, upo-

wszechnianie informacji zapewniło wy-

soki poziom świadomości społecznej o 

znaczeniu Odnawialnego Źródła Ener-

gii, jakimi są wody termalne, jak rów-

nież o uzyskanej pomocy z Programu 

LIFE+ i Narodowego Funduszu Ochro-

ny Środowiska i Gospodarki Wodnej w 

Warszawie. 

Potwierdzają się preferencje, jeśli cho-

dzi o wykorzystanie wód termalnych w 

przyszłości, dla rozwoju Pyrzyc i za-

spokojenia potrzeb mieszkańców. Do 

najbardziej pożądanych  przez pyrzy-

czan obiektów należą między innymi  

baseny rekreacyjne i lecznicze wypeł-

nione wodą termalną.  

Temat odnawialnych źródeł energii sta-

je się coraz bardziej popularny wśród 

nauczycieli, studentów oraz naukow-

ców. Prowadzona w spółce Geotermia 

Pyrzyce – edukacja ekologiczna, ma na 

celu rzetelny przekaz informacji, który 

wzbudzi i rozwinie dalsze zaintereso-

wanie wykorzystaniem alternatywnych 

źródeł energii i wskaże społeczeństwu 

znaczenie i zalety takich rozwiązań. 
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W 2011 roku do Spółki zwrócił się 

ośrodek szkoleniowy w Barzkowicach, 

z propozycją cyklicznych projektów 

edukacyjnych, finansowanych ze środ-

ków Unii Europejskiej. Projekt ten 

przyniósł efekty Geotermii, jako 

współorganizatorowi i rozpowszechnił 

ideę skutecznego wykorzystania źródeł 

geotermalnych do stałej i nieprzerwanej 

produkcji ciepła. Dzięki akcjom marke-

tingowym i edukacyjnym, poprawił się 

wizerunek firmy.  

8. Środowiskowy efekt 

wdrażania projektu 

Pyrzycka Geotermia prowadzi dostawy 

ciepła oraz cwu dla Pyrzyc w sposób 

stabilny i nieprzerwany, od chwili od-

bioru, w 1997 roku pozyskuje wodę 

termalną do produkcji w procesie gwa-

rantującym ideę Odnawialnego Źródła 

Energii. Dzięki temu, znacznie reduku-

je wielkość zanieczyszczeń do atmosfe-

ry.  

Przed uruchomieniem ciepłowni w Py-

rzycach, funkcjonowało 68 lokalnych 

kotłowni, a emisja pyłów i gazów była 

szczególnie uciążliwa dla mieszkańców  

(Tabela 1.). 

 

 Przed uruchomieniem 

ciepłowni (tony) 
2014 rok (tony) 

Pyły 241 000 28 

CO 100 000 633 

NO 38 000 11 255 

Tabela 1.  Ilość emitowanych zanieczyszczeń do atmosfery

Przystępując do testowania technologii 

super miękkiego kwasowania przyjęto 

dwa parametry  określające skuteczność 

metody. Uniknięcie zużycia gazu w ilo-

ści 400 000 m³ w skali roku oraz ogra-

niczenie emisji dwutlenku węgla w ilo-

ści 500 Mg. 

Analizując przedstawione w tabeli 2. 

dane należy uwzględnić dwa czynniki, 

które mają duży wpływ na osiągnięte 

wyniki. Pierwszym czynnikiem jest 

awaria pompy głębinowej, która trwała 

przez dłuży okres czasu i zwiększyła 

zużycie gazu w pierwszym okresie o 

250 000 m³. Drugim są znacznie wyż-

sze średnie temperatury całego okresu 

grzewczego co obrazuje znaczny spa-

dek zużycia gazu o 548 530 m³. 
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Analizowany 

okres 

Zużycie 

gazu (m³) 

Sprzedaż 

ciepła (GJ) 

Udział energii 

geotermalnej (%) 
Uwagi 

od 01.08.2012 r. 

do 31.07.2013 r. 
2 365 944 103 604 38,5 

awaria pompy 

głębinowej 

od 01.08.2013 r. 

do 31.07.2014 r. 
1 151 414 80 465 65,6  

Tabela 2. Zużycie gazu ziemnego i sprzedaż w analizowanych okresach.

Ostateczne porównanie pokazało nam 

oszczędność gazu w wysokości  

416 000 m
3
. Jednym z ważnych zadań 

realizowanych przez Geotermię Pyrzy-

ce od początku działalności jest ochro-

na atmosfery. Efekty prac zrealizowa-

nych w ramach omawianych badań 

wpisują się w to zadanie. 

Rodzaj emisji 
Okres bez 

SMK (Mg/rok) 

Okres z SMK 

(Mg/rok) 

Oszczędności 

(Mg/rok) 

Dwutlenek węgla 3 078 2 261 817 

Pyły 0,019 0,013 0,006 

Tlenek węgla 0,423 0,311 0,112 

Tlenki azotu 7,524 5,527 1,997 

Tabela 3. Porównanie ilości zanieczyszczeń emitowanych do atmosfery.

Przytoczone parametry wyraźnie wska-

zują, że zastosowanie metody super 

miękkiego kwasowania dało efekt w 

postaci zaoszczędzenia w przeciągu ro-

ku 416 000 m³ gazu oraz zmniejszenie 

emisji dwutlenku węgla w ilości 817 

Mg (tabela 3). Poprawiła się także pra-

ca układu geotermalnego, która stała się 

bardziej stabilna i płynna, nie wymaga-

jąca przerw na przeprowadzenie prac 

renowacyjnych.

9. Ocena wyników 

demonstracji technologii i 

testów w warunkach 

rzeczywistych 

Rezultatem wielu lat prac związanych z 

przeciwdziałaniem skutkom kolmatacji 

jest opracowanie metody, której celem 

jest przeprowadzenie działań zmierza-

jących do poprawy chłonności warstwy 

złożowej poprzez wykonanie zabiegów 

intensyfikacji i dozowania preparatów 

kondycjonujących dla geotermalnych 

otworów chłonnych w Geotermii Py-

rzyce. Zgodnie z założeniami projektu 

demonstracji nowatorskiej technologii 

poprawy chłonności warstwy złożowej 

wód geotermalnych cel ten powinien 

zostać osiągnięty w wyniku zastosowa-
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nia metody miękkiego kwasowania i 

metody super miękkiego kwasowania. 

Nowa metoda zapobiegania powstawa-

nia kolmatacji chłonnych otworów geo-

termalnych umożliwia utrzymanie 

chłonności otworów chłonnych na sta-

łym poziomie, a tym samym poprawia 

efektywność pracy ciepłowni geoter-

malnej. Dla przykładu na rysunku 10. 

zaprezentowano wykres ciśnienia i wy-

dajności zatłaczania wody termalnej w 

czerwcu 2010 r., czyli z okresu zanim 

została opracowana metoda super 

miękkiego kwasowania. W tym okresie 

instalacja geotermalna pracowała z bar-

dzo częstymi i długimi przerwami spo-

wodowanymi licznymi wyłączeniami.  

 

 

Rys. 10. Wykres pracy otworu chłonnego Pyrzyce GT-2 w czerwcu 2010 r. 

 

Aby przedstawić efekt zastosowania 

metody super miękkiego kwasowania 

na rysunku 11. zaprezentowano wykres 

ciśnienia i wydajności zatłaczania wody 

termalnej za pomocą otworu Pyrzyce 

GT-2 w czerwcu 2013 r. W wyniku 

prowadzonej demonstracji uzyskano 

stabilizację pracy instalacji geotermal-

nej co przełożyło się na zmniejszenie 

emisji do atmosfery gazów cieplarnia-

nych. 
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Rys. 11. Wykres pracy otworu chłonnego Pyrzyce GT-2 w czerwcu 2013 r.

Efekt prac związany z projektem został 

przedstawiony również na rysunku 12. 

zestawiono tutaj ilości godzin w ciągu 

poszczególnych lat, w których nie pra-

cowała instalacja geotermalna. Najwię-

cej przerw w pracy poszczególnych 

otworów chłonnych było w latach 2007 

- 2008. W tym okresie miały miejsce 

czyszczenia mechaniczno – chemiczne 

otworów oraz zabiegi wyłożenia otwo-

rów rurami HDPE. 

 

 

Rys. 12. Zestawienie przerw w pracy instalacji geotermalnej  

w ciągu ostatnich lat.  

 

Wyłożenie otworów geotermalnych 

oraz rurociągów rurami HDPE spowo-

dowało ograniczenie korozji rur stalo-

wych. Dzięki temu w kolejnych latach 
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zanotowano zdecydowanie mniej prze-

stojów związanych z naprawą wycie-

ków wody termalnej. Dalsze zmniej-

szenie ilości przestojów zanotowano w 

okresie przeprowadzania projektu 

LIFE+, w latach 2013 - 2014.  

 

 

Rys. 5.15. Sprzedaż ciepła geotermalnego w okresie 2012 – 2014 

 

Prace związane z projektem mają rów-

nież pozytywny wpływ na zwiększenie 

produkcji ciepła z odnawialnego źródła 

energii jakim jest geotermia. W wyniku 

ustabilizowania pracy instalacji geo-

termalnej oraz wyeliminowania jej 

przestojów w ostatnich dwóch latach 

uzyskano zdecydowane zwiększenie 

pozyskiwania ciepła geotermalnego, 

szczególnie w okresie sezonu grzew-

czego (rys. 13). Zwiększenie pozyski-

wania ciepła od wód termalnych sprzy-

ja zmniejszonemu wykorzystywaniu 

gazu ziemnego. Mniejsze ilości spala-

nego paliwa kopalnego niewątpliwie 

sprzyjają ochronie środowiska natural-

nego. 

10. Możliwość wykorzystania 

demonstrowanej 

technologii i doświadczeń 

przez interesariuszy 

projektu 

W 2013 roku na terenie Polski wody 

termalne do celów energetycznych były 

wykorzystywane w czterech ciepłow-

niach geotermalnych, które borykają się 

z problemami związanymi z zatłacza-

niem schłodzonych wód termalnych: 

 Geotermia Podhalańska - zainsta-

lowana moc geotermalna wynosi 40,7 

MWt (całkowita 80,5 MWt), 

 Geotermia Pyrzyce - zainstalowana 

moc geotermalna wynosi 35,2 MWt 

(14,8 MWt – geotermalne wymienniki 

ciepła, 20,4 MWt – absorpcyjne pompy 

ciepła), natomiast całkowita moc to 48 
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MWt (wraz ze szczytowymi kotłami 

gazowymi). 

 Geotermia Uniejów - całkowita za-

instalowana moc wynosi 5MWt, w tym 

3,2MWt mocy geotermalnej (wymien-

niki ciepła) i 1,8 MWt z kotła na bio-

masę. 

 G-Term Energy – (dawniej Geoter-

mia Stargard Szczeciński) zainstalowa-

na moc geotermalna wynosi 12,6 MWt. 

W Polsce działają jeszcze dwie cie-

płownie gdzie eksploatacja wody na-

stępuje w systemach jednootworowych 

tzn. zużyta woda termalna jest przeka-

zywana do celów spożywczych lub jest 

utylizowana bezpośrednio przez zrzut 

do cieków powierzchniowych. Ze 

względu na to, że w Geotermii Mazo-

wieckiej i Geotermii Poddębice eksplo-

atowane są wody słodkie nie mają one 

problemów z zatłaczaniem schłodzo-

nych wód termalnych. 

W Polsce rynek ciepła geotermalnego 

w najbliższym czasie zostanie powięk-

szony o kolejne dwie ciepłownie geo-

termalne, które zostaną uruchomione na 

Niżu Polskim. W obydwóch przypad-

kach wykonane zostały już otwory wy-

dobywcze i chłonne a obecnie prowa-

dzone są prace związane z budową sieci 

ciepłowniczej. Jedna z ciepłowni jest 

budowana w Kleszczowie (Geotermia 

Kleszczów) a druga na obrzeżach To-

runia (Geotermia Toruń). 

Od 2007 roku na Niżu Polskim energia 

geotermalna stanowiła bardzo duże za-

interesowanie inwestorów zarówno 

prywatnych jak i instytucjonalnych. Do 

dnia dzisiejszego na obszarze Niżu Pol-

skiego powstało 6 nowych otworów 

badawczych z możliwością zaadapto-

wania ich do potrzeb geotermii: Gosty-

nin GT-1, Lidzbark Warmiński GT-1, 

Tarnowo Podgórne GT-1, Piaseczno 

GT-1, Trzęsacz GT-1. W Lidzbarku 

Warmińskim i Trzęsaczu wody termal-

ne mogą stanowić jedynie dolne źródło 

dla sprężarkowych pomp ciepła. Pozo-

stałe otwory mogą stanowić podstawę 

do budowy kolejnych ciepłowni Geo-

termalnych. Dla przykładu można po-

dać, że temperatura w otworze Gosty-

nin GT-1 wynosi 82
o
C i można ją wy-

dobywać z wydajnością 120 m
3
/h. Na 

dzień dzisiejszy duży problem stanowi 

mineralizacja tej wody na poziomie 140 

g/dm
3
. W tym przypadku ciepłownia 

geotermalna będzie musiała zatłaczać 

schłodzoną wodę termalna ponownie 

do górotworu. 

Problemy z zatłaczaniem schło-

dzonych wód termalnych mają również 

instalacje działające na terenie całej Eu-

ropy. Wykorzystanie ciepła geotermal-

nego na terenie Europy wynosi około 

24 300 MWt (w Polsce 161 MWt). Jest 

to wzrost w stosunku do roku 2010 o 

prawie 1 000 MWt, co świadczy o roz-

woju geotermii i powstawaniu nowych 

źródeł ciepła. W Europie ciepło geo-

termalne pozyskiwane jest w 39 kra-

jach. Generacja energii elektrycznej re-

alizowana jest w 9 krajach i wynosi ona 

około 1 850 MWe. Rynek ciepła geo-

termalnego w Polsce stanowi około 

0,6% ogólnego rynku europejskiegok 
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który ciągle się rozwija. Dla przykładu 

można podać, że do 2015 roku plano-

wane są kolejne inwestycje w projekty 

geotermalne. W naszej najbliższej oko-

licy planowanych jest około 170 pro-

jektów geotermalnych ukierunkowa-

nych na ciepłownictwo lub na kogene-

rację energii elektrycznej i ciepła  

(~ nowych 4000 MWt), m.in.: 

 53 projekty - Niemcy, 

 27 projektów - Francja, 

 17 projektów - Węgry, 

 13 projektów - Dania. 

Obecnie, szczególnie na rynku Polskim 

nie ma firm specjalizujących się w pro-

blemach związanych z eksploatacją 

wód termalnych. Wszelkie zabiegi in-

tensyfikujące przepływy w otworach 

chłonnych wykonywane są przez firmy 

wiertnicze. Zabiegi miękkiego kwaso-

wania wykonywane są przez poszcze-

gólne Zakłady Geotermalne na własną 

rękę. Być może, dzięki opracowanej 

technologii Geotermia Pyrzyce będzie 

mogła stać się cennym i otwartym na 

potrzeby interesariuszy źródłem wiedzy 

nt. udrażniania otworów chłonnych.

11. Dalsze informacje i kontakt

„Geotermia Pyrzyce” Spółka z o.o. 

ul. Ciepłownicza 27, 74-200 Pyrzyce 

tel./fax: 915-702-796 / 915-702-797 

e-mail: geotermia@inet.pl 

 

 

 

 

 

Prezes Zarządu 

Stanisław Kulik 

e-mail: skulik@inet.pl 

tel.: 915-702-796 

 

Kierownik projektu 

Bogusław Zieliński 

e-mail: bzielinski@geotermia.inet.pl 

tel.: 604-209-392
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