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KATASTER CIEPŁA ODPADOWEGO

Kataster to publiczna inwentaryzacja danych dotyczących obiektów położonych w określonym regionie (lub kraju),

w których zlokalizowane są źródła ciepła odpadowego, oraz danych dotyczących rodzaju i potencjału energetycznego

tych źródeł. Przestrzenne umiejscowienie danych (geolokalizacja) jest kluczową cechą katastru.

Cele utworzenia katastru:

 podnoszenie świadomości i wiedzy nt. potencjału ciepła 

odpadowego i jego źródeł,

 zachęcanie i inicjowanie inwestycji w systemy odzysku ciepła 

odpadowego, 

 tworzenie i rozwijanie koncepcji dotyczących rozwoju 

ciepłownictwa dla społeczności lokalnych i dostawców energii,

 opracowywanie regionalnych i lokalnych strategii wykorzystania 

ciepła odpadowego,

 monitorowanie postępów inwestycyjnych w tym zakresie.

Źródło: https://www.waste-heat.eu/waste-heat-potential
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Cechy definiujące źródła ciepła odpadowego, które powinny zostać zawarte w katastrze ciepła odpadowego to:

 roczna dostępna ilość nadmiarowego ciepła,

 średnia dostępna moc,

 roczny profil produkcji (czas pracy instalacji),

 temperatura nośnika ciepła odpadowego,

 nośnik ciepła (gazy, woda, ciało stałe, inne).

determinują TECHNOLOGIĘ ODZYSKU

pozwalają dopasować

ILOŚĆ OFEROWANEGO CIEPŁA DO 
POTENCJALNEGO POPYTU

Źródło: https://www.waste-heat.eu/waste-heat-potential
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Dane dotyczące ciepła odpadowego zawarte w katastrze

mogą być oparte na:

 danych uzyskanych bezpośrednio od firm,

 szacunkowych danych z literatury i innych danych

publicznych,

 danych obliczonych na podstawie publicznie

dostępnych informacji o emisjach oficjalnie

zatwierdzonych i monitorowanych podmiotów

(zbieranych i publikowanych przez odpowiedzialną

instytucję krajową lub regionalną).

Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami 

(KOBiZE)

Źródło: www.kobize.pl

Baza ta gromadzi i oferuje informacje o:

 źródłach emisji wraz z lokalizacją tych źródeł, 

 rzeczywistych parametrach działania poszczególnych 

instalacji, 

 wielkościach emisji. 

Dane przekazywane są przez podmioty korzystające ze środowiska w 

ramach corocznej obowiązkowej sprawozdawczości.
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Pozyskane informacje można zestawić i wykorzystać podstawiając do następujących wzorów:

 moc ciepła odpadowego [kW] może być oszacowana poprzez temperaturę i przepływ według wzoru: 

gdzie:

temperatura odniesienia T0= Ta=25° C,

pojemność cieplna właściwa cp powietrze=0,281 Wh/kg K, c woda=1,163 Wh/kg K,

przepływ ሶ𝑚 w m3/h

 potencjał energetyczny [kWh/rok] to maksymalna dostępna energia, możliwa do oszacowania poprzez moc cieplną i 

profil produkcji ciepła [h/rok]:

dla medium gazowego

dla medium ciekłego lub stałego

Potencjalną moc ciepła odpadowego [kW] dla województwa dolnośląskiego szacowano na podstawie danych otrzymanych z 

KOBIZE za 2017 rok. Zbiór wykorzystanych danych dotyczył podmiotów z sektora przemysłowego (instalacje do procesów 

spalania i procesów technologicznych). 

Obliczenia oparto na danych dotyczących wielkości emisji do atmosfery [Mg/rok] substancji takich jak tlenki azotu i siarki, 

dwutlenek węgla oraz tlenek węgla. Obliczono gęstość mieszaniny gazów. Wykorzystano także dane przedstawiające 

temperaturę spalin [K] oraz strumień objętości gazów [m3/h] dla wyżej wymienionych instalacji.
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https://www.waste-heat.eu/waste-heat-potential
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https://geoportal.dolnyslask.pl/cat/
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CE-HEAT „Kompleksowy model wykorzystania ciepła odpadowego w 

regionach Europy Środkowej“

CE-HEAT "Comprehensive model of waste heat utilization in CE regions"

https://www.waste-heat.eu/

https://www.interreg-central.eu/Content.Node/CE-HEAT.html

https://www.facebook.com/ceheat/

Kontakt w sprawie projektu:

Poltegor-Instytut, Wrocław

barbara.rogosz@igo.wroc.pl

Projekt finansowany w ramach programu INTERREG Europa Środkowa dzięki środkom z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Project financed under the INTERREG Central Europe program from the European Regional Development Fund.


