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Opis wynalazku 

Przedmiotem wynalazku jest układ urządzeń do wytwarzania wody lodowej z wykorzystaniem 

ciepła przesyłanego sieciami ciepłowniczymi. 

Przesyłane z elektrociepłowni, ciepłowni czy zakładów termicznej utylizacji odpadów ciepło, wy-

korzystywane jest do celów technologicznych, grzewczych oraz komunalnych. 

Zanany jest z chińskiego opisu patentowego CN102062507 A, sposób i urządzenie do wytwa-

rzania lodu (chłodu) oparty na absorpcji bromku litu. 

Znany jest z niemieckiego opisu patentowego DE102006055280 A1 układ chłodzenia. 

Znane są rozwiązania urządzeń wykorzystujących ciepło odpadowe np. ciepło spalin do wytwa-

rzania wody lodowej w sorpcyjnych agregatach chłodniczych typu adsorpcyjnego lub absorpcyjnego. 

Znane są rozwiązania w zakresie skojarzonego wytwarzania ciepła, zimna i energii elektrycznej 

(układ trójgeneracyjny). Obecnie w większości instalacji chłodniczych stosuje się ziębiarki sprężarko-

we zasilane energią elektryczną. Przy nadwyżce ciepła o wysokim poziomie temperatury, istnieje moż-

liwość zastosowania chłodziarki absorpcyjnej, w której czynnikiem roboczym jest woda i z uwagi na to, 

iż wytwarzany czynnik chłodzący utrzymuje się na poziomie ok. 5°C, urządzenia te stosowane są  

w układach klimatyzacyjnych. Podejmuje się próby wykorzystania ciepła sieciowego, stosowanego 

dotychczas dla celów ciepłowniczych do zasilania agregatów absorpcyjnych, wytwarzających wodę 

lodową. Układy trójgeneracyjne mają zwiększać efektywność wykorzystania energii pierwotnej i ogra-

niczyć emisję CO2. 

Problematyka zagadnienia opisana jest w między innymi w publikacjach: A.Schroeder, J.Łach, 

S.Poskrobko, Przegląd tendencji w zakresie wytwarzania wody lodowej w systemie trójgeneracji, Wyd. 

Archiwum Gospodarki Odpadami i Ochrony Środowiska, Vol. 11 (2009) str. 63-74; J. Kalina Skojarzo-

ne wytwarzanie ciepła, zimna i energii elektrycznej w gazowych układach trójgeneracyjnych, część II. 

Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja nr 10 (403) /2003. ISSN 0137-3676; A.Smyk, Z.Pietrzyk, 

Czy w Polsce istnieje realna szansa na chłód z central zasilanych ciepłem systemowym, Wyd. Cie-

płownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja 41/11 (2010), str. 400–407; J.Kalina, Skojarzone wytwarzanie 

ciepła, zimna i energii elektrycznej w systemach trójgeneracyjnych – aspekty techniczne i ekonomicz-

ne, Instytut Techniki Cieplnej, Politechnika Śląska w Gliwicach. 

Układ urządzeń do wytwarzania wody lodowej posiada sieć ciepłowniczą, która jest połączona 

systemem rurociągów z zespołem dopasowania ciśnienia, składającym się z reduktora ciśnienia oraz 

regulatora różnicy ciśnień, a następnie poprzez zawór regulacyjny z wymiennikiem ciepła, agregatem 

adsorpcyjnym lub absorpcyjnym, który układem instalacyjnym z wodą lodową połączony jest z syste-

mem odbioru chłodu. Cały system wytwarzania chłodu, poprzez sieć rurociągów, łączy się z układem 

kontroli. 

Układ według niniejszego wynalazku stosowany jest dla obiektów z rozbudowaną instalacją kli-

matyzacyjną, do których doprowadzona jest sieć ciepłownicza i może zostać bezpośrednio podłączo-

ny do sieci ciepłowniczej, bez konieczności podłączania do węzłów ciepłowniczych. Przedstawione 

rozwiązanie umożliwia wykorzystanie ciepła przesyłanego sieciami ciepłowniczymi szczególnie  

w okresie pozagrzewczym do wytwarzania wody lodowej na potrzeby systemów klimatyzacyjnych, 

jednocześnie ograniczając zużycie energii elektrycznej na potrzeby tych systemów. 

Układ według wynalazku został przedstawiony w przykładowym wykonaniu na rysunku w posta-

ci schematu blokowego. 

Przyłącze do sieci ciepłowniczej 7 zrealizowane jest rurociągami 8, którymi przesyłane jest cie-

pło do zespołu dopasowania ciśnienia 12, który składa się z reduktora ciśnienia 11 i regulatora różnicy 

ciśnień 10. Przepływ strumienia ciepła realizowany jest poprzez zawór regulacyjny 13, sterowany 

układem kontroli 6. Układ kontroli 6 dodatkowo monitoruje pracę systemu wytwarzania chłodu 14. 

Wymiennik ciepła 1 połączony jest instalacją hydrauliczną z adsorpcyjnym lub absorpcyjnym agrega-

tem chłodniczym 3, który układem instalacyjnym z wodą lodową połączony jest z systemem odbioru 

chłodu 5. Agregat 3 współpracuje z urządzeniem chłodniczym 4 w postaci chłodni kominowej lub 

chłodni wentylatorowej lub inne, tworząc w układzie zespół wytwarzania wody lodowej 15. Odcięcie 

układu urządzeń 14 realizowane jest przy pomocy zaworów 9. Zespół urządzeń do wytwarzania wody 

lodowej 15 wyposażony jest w stację pomp 2, która umożliwia przesył medium pomiędzy poszczegól-

nymi elementami systemu 14.  
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Zastrzeżenie patentowe 

1. Układ urządzeń do wytwarzania wody lodowej z wykorzystaniem ciepła przesyłanego sieciami 

ciepłowniczymi, zbudowany z sieci rurociągów, pomp oraz urządzeń chłodniczych adsorpcyj-

nych lub absorpcyjnych, znamienny tym, że sieć ciepłownicza (7) jest połączona systemem 

rurociągów (8) z zespołem dopasowania ciśnienia (12), składającym się z reduktora ciśnienia 

(11) oraz regulatora różnicy ciśnień (10), a następnie poprzez zawór regulacyjny (13) z wy-

miennikiem ciepła (1), agregatem adsorpcyjnym lub absorpcyjnym (3), który układem instala-

cyjnym z wodą lodową połączony jest z systemem odbioru chłodu (5), zaś system wytwarzania 

chłodu (14), poprzez sieć rurociągów (8), łączy się z układem kontroli (6). 

 

 

Rysunek 
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