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Mo¿liwoœci wykorzystania wód kopalnianych
jako dolnego Ÿród³a dla pompy ciep³a

na przyk³adzie kopalni Trzebionka

STRESZCZENIE. Mo¿liwoœci wykorzystania wód kopalnianych dla pozyskania energii pojawiaj¹ siê
w trakcie eksploatacji kopalni oraz w przypadku prowadzonej jej likwidacji poprzez wyko-
rzystanie istniej¹cych szybów. Warunkiem stawianym dla wykorzystania wody podziemnej,
jako Ÿród³a ciep³a jest jej odpowiedni sk³ad fizykochemiczny oraz znaczna wydajnoœæ.
W prezentowanej pracy analizie poddano wody do³owe górnictwa rud cynku i o³owiu,
eksploatowane z utworów triasowych przez kopalniê Trzebionka. Oszacowano teoretyczn¹
wielkoœæ energii cieplnej mo¿liw¹ do pozyskania z wód kopalnianych jeszcze w trakcie
eksploatacji, jak te¿ po jej zakoñczeniu ale przy za³o¿eniu odwadniania prowadzonego
z niezmienion¹ wydajnoœci¹.
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Wprowadzenie

W systemach pracy pomp ciep³a wyró¿nia siê kilka uk³adów. Jednym z nich jest uk³ad
dolnego Ÿród³a. Stanowiæ je mo¿e oœrodek (grunt, powietrze, woda) wraz z instalacj¹, dziêki
której pozyskuje siê energiê ze œrodowiska niskotemperaturowego. Woda podziemna sta-
nowi bardzo atrakcyjne Ÿród³o ciep³a ze wzglêdu na temperaturê wahaj¹c¹ siê w sta³ych
granicach od 7,5 do 12°C. Dla uk³adów typu woda/woda uzyskuje siê bardzo wysokie
wspó³czynniki efektywnoœci (COP — Coefficient of Performance, np. 5, 6) [8, 9].

Systemy grzewcze z pomp¹ ciep³a wraz z zasadami wykorzystania energii zgroma-
dzonej w œrodowisku gruntowo-wodnym podlegaj¹ miêdzy innymi wybranym zapisom
ustawy Prawo ochrony œrodowiska z dnia 27 kwietnia 2001 roku (Dz.U. 2001.62.627
z póŸn. zmianami) oraz ustawy Prawo geologiczne i górnicze z dnia 4 lutego 1994 roku
(Dz.U. 94.27.96 z póŸn. zmianami) i ustawy Prawo wodne z dnia 18 lipca 2001 roku
(Dz.U. 2001.115. 1229 z póŸn. zmianami). W szczególnoœci wykorzystanie wody pod-
ziemnej przez pompê ciep³a podlega zapisom zawartym w ustawie Prawo wodne [10].

Mo¿liwoœci wykorzystania wód podziemnych dla pozyskania energii, czystej ekologi-
cznie, pojawiaj¹ siê w trakcie eksploatacji wód kopalnianych oraz w przypadku prowadzonej
likwidacji kopalñ, poprzez wykorzystanie likwidowanych szybów. Warunkiem stawianym dla
wykorzystania wody podziemnej, jako Ÿród³a ciep³a jest jej odpowiedni sk³ad fizykoche-
miczny oraz wystarczaj¹ca wydajnoœæ. Ocena mo¿liwoœci zastosowania sprê¿arkowych pomp
ciep³a w likwidowanych szybach zosta³a przedstawiona w pracy Klety i in. [11].

W prezentowanej pracy analizie poddano wody kopalniane górnictwa rud cynku i o³o-
wiu, eksploatowane z utworów triasowych przez Zak³ady Górnicze Trzebionka. Oszaco-
wano wielkoœæ energii cieplnej mo¿liw¹ do pozyskania z wód kopalnianych jeszcze w trak-
cie eksploatacji, jak te¿ po jej zakoñczeniu ale przy za³o¿eniu odwadniania prowadzonego
z niezmienion¹ wydajnoœci¹.

Charakterystyka iloœciowa i jakoœciowa wód do³owych

kopalni Trzebionka

Wody podziemne na obszarze górniczym kopalni Trzebionka wystêpuj¹ w kilku piêtrach
w profilu hydrogeologicznym: piêtro plejstocen — holocen, piêtro jurajskie, piêtro triasowe
oraz piêtro karboñskie [13]. Piêtro wodonoœne plejstocen — holocen zwi¹zane jest z piasz-
czysto-¿wirowymi utworami o mi¹¿szoœci siêgaj¹cej w niektórych obszarach kilkudzie-
siêciu metrów. Piêtro to izolowane jest utworami ilastymi lub gliniastymi tego samego
wieku lub te¿ nieprzepuszczalnymi utworami starszymi wieku mioceñskiego, jurajskiego
(margle) lub triasowego (kajper i warstwy boruszowickie). Jurajskie piêtro wodonoœne
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zlokalizowane jest w wapieniach p³ytowych i skalistych i jest izolowane marglami z tej
formacji.

Triasowe piêtro wodonoœne, w obrêbie którego mo¿na wydzieliæ dwa poziomy, z uwagi
na brak szczelnoœci warstwy izoluj¹cej, pozostaje w kontakcie hydraulicznym. W piêtrze
tym wyró¿nia siê poziom zlokalizowany w dolomitach œrodkowego triasu (zwany g³ównym
poziomem wodonoœnym), izolowany utworami marglistymi warstw gogoliñskich oraz po-
ziom zlokalizowany w dolomitach retu, izolowany marglisto-ilastymi utworami retu. Tria-
sowe piêtro wodonoœne z uwagi na du¿¹ zasobnoœæ, odgrywa na terenie obszaru górniczego
Trzebionka I zasadnicz¹ rolê, jako Ÿród³o zaopatrzenia w wodê. W tym piêtrze wodonoœnym
wyznaczony zosta³ g³ówny zbiornik wód podziemnych wymagaj¹cy szczególnej ochrony
(GZWP) nr 452 Chrzanów.

Obecnie, wskutek drena¿u kopalni, osuszone zosta³o w znacznym stopniu triasowe
piêtro wodonoœne. Dop³ywy do wyrobisk kopalni z tego poziomu uzale¿nione s¹ od stanu
opadów atmosferycznych. W d³u¿szych okresach suszy dop³ywy stabilizowa³y siê na pozio-
mie 30—35 m3/min, natomiast w ostatnich latach wzros³y [5]. Stosunki wodne w po-
zosta³ych piêtrach wodonoœnych znajduj¹ siê obecnie poza zasiêgiem drena¿u kopalnia-
nego, z wyj¹tkiem nieznacznych wp³ywów niektórych wyrobisk udostêpniaj¹cych, usta-
bilizowanych od wielu lat.

Ca³kowity dop³yw wód podziemnych do komory pomp g³ównego odwadniania, zlokali-
zowanej na poziomie g³êbokoœci 227 m ppt przy szybie W³odzimierz, z uwzglêdnieniem
wód podsadzkowych wynosi maksymalnie do 52,5 m3/min. Iloœæ ta mo¿e ulegaæ pewnym
wahaniom w zale¿noœci od dynamiki zmian warunków hydrogeologicznych triasu w tym
rejonie, z którego pochodz¹ wody kopalniane (wed³ug danych roku 2003 iloœæ ta wynosi³a
ok. 48 m3/min, natomiast wed³ug danych roku 2004 oraz 2005 oko³o 40 m3/min) [5]. Woda
do³owa kopalni Trzebionka pompowana na powierzchniê jest wykorzystywana do zabez-
pieczenia w³asnych potrzeb technologicznych (instalacja do podsadzki oraz instalacje dzia³u
wzbogacania rudy) oraz pobierana jest przez wodoci¹gi miejskie RPWiK Chrzanów i po
uzdatnieniu wykorzystywana, jako woda pitna. Nadmiar pompowanych wód kopalnianych
z szybu W³odzimierz zrzucany jest do potoku Wodna. Zrzut do cieku powierzchniowego
wystêpuje w przypadku nadmiaru iloœci pompowanej wody w odniesieniu do sumy potrzeb
w³asnych i sieci wodoci¹gowej RPWiK.

Zapotrzebowanie ZG Trzebionka na wodê technologiczn¹, pokrywan¹ z wód kopal-
nianych pompowanych na powierzchniê, w przypadku funkcjonowania zawrotów wew-
nêtrznych DWR, kszta³tuje siê na poziomie 13 m3/min. W przypadku gdy dodatkowo
funkcjonuje zawrót wód ze stawu osadowego, przy braku zraszania jego obwa³owañ, zapo-
trzebowanie na wodê technologiczn¹, pokrywan¹ z wód kopalnianych, wynosi 5,2 m3/min
[5]. Przy maksymalnym poborze wód kopalnianych do w³asnych potrzeb technologicznych
(przy za³o¿eniu odwadniania na poziomie 40 m3/min) do zagospodarowania przez RPWiK
Chrzanów pozostaje oko³o 27 m3/min. Generalnie wodoci¹gi miejskie wykorzystuj¹ wody
kopalniane na poziomie 18 m3/min [1, 2]. Pozosta³a czêœæ zrzucana jest do cieku po-
wierzchniowego.

Iloœæ wód triasowych dop³ywaj¹cych do wyrobisk kopalnianych oraz jej jakoœæ ulega³y
na przestrzeni lat znacznym zmianom. Jakoœæ wód kopalnianych poziomu triasowego
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ulega³a zmianom w wyniku rozwoju leja depresji i wystawienia na procesy utleniania coraz
wiêkszych obszarów okruszcowanych ska³. Na przestrzeni lat nastêpowa³o wzbogacanie
wód kopalnianych w siarczany, wapñ i magnez oraz w mniejszym stopniu w cynk i o³ów
[2, 3, 4].

Wody kopalniane pompowane szybem W³odzimierz wykazuj¹ mineralizacjê oko³o
1000 mg/dm3. Odczyn wód poziomu triasowego mieœci siê na poziomie pH — 7,7. Mi-
neralizacja wód zwi¹zana jest g³ównie z siarczanami (blisko 300 mg/dm3) oraz wapniem
i magnezem. Badania wód do³owych, udostêpnione przez archiwum ZG Trzebionka,
nie wykazuj¹ wysokich zawartoœci o³owiu, cynku, ¿elaza oraz manganu. W tabeli 1
zestawiono uœrednione wyniki badañ parametrów fizykochemicznych wód kopalnianych
za lata 2003—2005 oraz odniesiono je do wymagañ dla wód stawianych przez producenta
pomp ciep³a.

Analiza energetyczna mo¿liwoœci wykorzystania wód

kopalnianych

Analizie poddano wody kopalniane górnictwa rud cynku i o³owiu, eksploatowane
z utworów triasowych przez Zak³ady Górnicze Trzebionka. Oszacowano wielkoœæ energii
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TABELA 1. Uœrednione parametry fizykochemiczne wód kopalnianych ZG Trzebionka [5]
oraz wybrane wartoœci graniczne stawiane przez producenta pomp ciep³a [12]

TABLE 1. Average mining water physical and chemical composition for the ZG Trzebiona [5]
vs. limits gives by heat pumps manufacturers [12]

Parametr
Wody* kopalniane

rok 2003
Wody* kopalniane

rok 2004
Wody* kopalniane

rok 2005
Wartoœci** graniczne

dla pompy ciep³a

pH 7,7 7,6 7,7 od 6 do 9

Chlorki [mg/dm3] 29,5 30,7 29,3 <300

Siarczany [mg/dm3] 297 284 276 <70

Fe [mg/dm3] 0,48 0,21 0,14 <3

Mn [mg/dm3] 0,26 0,16 0,11 <3

Pb [mg/dm3] 0,47 0,03 0,01 —

Zn [mg/dm3] 1,8 1,7 1,2 —

Przewodnoœæ
elektrolit. [�S/cm]

1 100 1 080 1 035 50—1 000

* �ród³o [5], ** �ród³o [12]



mo¿liw¹ do pozyskania z wód kopalnianych jeszcze w trakcie eksploatacji (przyk³ad 1), jak
te¿ po jej zakoñczeniu ale przy za³o¿eniu odwadniania prowadzonego z niezmienion¹
wydajnoœci¹ (przyk³ad 2). Schemat technologiczny wykorzystania wód do³owych jako
dolne Ÿród³o dla pomp ciep³a przedstawiono na rysunku 1.

Do szacunkowych obliczeñ korzyœci energetycznych przyjêto za³o¿enia:
� Przyk³ad 1 — okres eksploatacji kopalni:

� wydajnoœæ dop³ywu: maks. 52,5 m3/min, min 40m3/min,
� zapotrzebowanie w³asne procesy technologiczne: maks. 13 m3/min, min 5,2 m3/min,
� wykorzystanie do celów pitnych i na potrzeby gospodarcze: wydajnoœæ dop³ywu

18 m3/min, tj. 1080 m3/h, sch³odzenie wód �T — 2 K,
� zrzut nadmiaru wód do cieku powierzchniowego: 9 m3/min, tj. 540 m3/h, sch³odzenie

wód �T — 4 K,
� temperatura wód do³owych 10—13°C,
� dla uproszczenia obliczeñ przyjêto ciep³o w³aœciwe noœnika energii — 1,163 Wh/ kg K.

� Przyk³ad 2 — po zaprzestaniu eksploatacji kopalni:
� wydajnoœæ dop³ywu: maks. 52,5 m3/min, min 40m3/min (przy za³o¿eniu odwadniania

na dotychczasowym poziomie),
� brak zapotrzebowania na w³asne na procesy technologiczne,
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Rys. 1. Schemat technologiczny wykorzystania wód do³owych kopalni Trzebionka jako
dolne Ÿród³o dla pomp ciep³a (koncepcja A. Karczmarczyk)

Fig. 1. Technological scheme for mining underground water as the low temperature energy source utilization —
case for Trzebionka (after A. Karczmarczyk)



� wykorzystanie do celów pitnych i na potrzeby gospodarcze: wydajnoœæ dop³ywu

18 m3/min, tj. 1080 m3/h, sch³odzenie wód �T — 2 K,
� zrzut nadmiaru wód do cieku powierzchniowego: 22 m3/min, tj. 1320 m3/h, sch³o-

dzenie wód �T — 4 K,
� temperatura wód do³owych 10—13°C,
� dla uproszczenia obliczeñ przyjêto ciep³o w³aœciwe noœnika energii — 1,163 Wh/ kg K.
Rozpatruj¹c wykorzystanie wód do³owych kopalni Trzebionka jako dolnego Ÿród³a dla

pomp ciep³a jeszcze w trakcie eksploatacji kopalni, do obliczeñ pominiêto wody technolo-
giczne wykorzystywane do celów w³asnych Zak³adów Górniczych. Wydajnoœæ pompo-
wanych wód do³owych jest zmienna, dlatego w obliczeniach przyjêto wartoœci minimalne.

Temperatura wód pompowanych na powierzchniê kszta³tuje siê na poziomie 10—13°C.
Do obliczeñ przyjêto sch³odzenie na poziomie 2—4 K, przy czym dla wód zrzucanych do
cieku powierzchniowego za³o¿ono sch³odzenie o 4 K, natomiast dla wód przeznaczonych do
picia i na potrzeby gospodarcze za³o¿ono sch³odzenie o 2 K.

Z uwagi na sk³ad fizykochemiczny wody, przy zastosowaniu wód do³owych jako dol-
nego Ÿród³a dla pompy ciep³a, niezbêdne bêdzie ze wzglêdów technicznych i technolo-
gicznych ochrony pompy ciep³a zastosowanie wymiennika poœredniego (tab. 1, rys. 1).
Stronê pierwotn¹ wymiennika stanowiæ bêd¹ wody do³owe kopalni, natomiast stronê wtórn¹
wymiennika — mieszanina propylen glikolu i wody. Ze wzglêdu na to, i¿ obliczenia na tym
etapie s¹ szacunkowe nie rozpatrujemy zmiennoœci ciep³a w³aœciwego wody w zale¿noœci od
zmian temperatury po stronie pierwotnej wymiennika oraz zmian ciep³a w³aœciwego mie-
szaniny propylenu glikolu i wody po stronie wtórnej wymiennika poœredniego.

Wyniki szacowanych obliczeñ (na podstawie przyjêtych powy¿ej za³o¿eñ):
� Przyk³ad 1 — okres eksploatacji kopalni:

� woda przeznaczona do celów pitnych i na potrzeby gospodarcze
teoretyczna iloœæ energii mo¿liwa do pozyskania 2,51208 MW·h;

� zrzut nadmiaru wód do cieku powierzchniowego
teoretyczna iloœæ energii mo¿liwa do pozyskania 2,51208 MW·h.

� Przyk³ad 2 — po zaprzestaniu eksploatacji kopalni:
� woda przeznaczona do celów pitnych i na potrzeby gospodarcze

teoretyczna iloœæ energii mo¿liwa do pozyskania 2,51208 MW·h;

� zrzut nadmiaru wód do cieku powierzchniowego
teoretyczna iloœæ energii mo¿liwa do pozyskania 6,14064 MW·h.

Z szacunkowej analizy mo¿liwoœci energetycznych wód do³owych kopalni Trzebionka
wynika, ¿e iloœæ energii mo¿liwa do pozyskania z wykorzystaniem pomp ciep³a jest bardzo
du¿a. Rozpatruj¹c jednak aspekt techniczny i ekonomiczny mo¿liwoœci wykonania systemu
z pompami ciep³a (system kaskadowy), rozdzia³u i transportu ciep³a niskotemperaturowego,
konieczne jest przeprowadzenie dok³adnej analizy wykorzystania z uwzglêdnieniem tylko
czêœci wód pompowanych do celów pitnych i na potrzeby gospodarcze (np. kilka %
przep³ywu) oraz z uwzglêdnieniem ca³oœci zrzutu nadmiaru wód do cieku powierzchniowego.

Techniczny aspekt rozwi¹zania przedsiêwziêcia, zastosowania pomp ciep³a musi
uwzglêdniaæ infrastrukturê technologiczn¹ zrzutu powierzchniowego, jak te¿ potrzeby
energetyczne oraz rozmieszczenie potencjalnych odbiorców energii niskotemperaturowej.

562



Istotne znaczenie ma rozwa¿enie mo¿liwoœci transportu ciep³a niskotemperaturowego oraz
transportu noœnika ciep³a dla pompy ciep³a (wód do³owych) do odbiorcy lub przez odbiorcê.
W wielu przypadkach korzystniejsze ekonomicznie i energetycznie (w ujêciu kosztów
inwestycyjnych) bêdzie wykorzystanie istniej¹cej sieci technologicznej do transportu noœ-
nika ciep³a i budowa wêz³ów dolnego Ÿród³a i pompy ciep³a u potencjalnego odbiorcy.

Zastosowania wód do³owych o niskim potencjale temperaturowym w celach energetycz-
nych, jako dolnego Ÿród³a ciep³a dla pomp ciep³a znajduje równie¿ uzasadnienie w ca³-
kowitym bilansie ekonomicznym przedsiêwziêcia, gdy¿ mo¿e stanowiæ Ÿród³o zysków ze
sprzeda¿y ciep³a, które to bêd¹ kompensowa³y koszty pompowania, transportowania, kon-
serwacji sieci wód do³owych, zrzucanych nastêpnie do cieków powierzchniowych (tab. 2).

TABELA 2. Bilans wodny kopalni Trzebionka i zestawienie szacowanych korzyœci energetycznych [5]

TABLE 2. The water balance for Trzebionka together with heat energy gaining estimation [5]

Bilans wodny kopalni Trzebionka
Okres eksploatacji

kopalni
Po zakoñczeniu

eksploatacji kopalni *

Ca³kowita iloœæ wody pompowanej min [m3/min] 40 40

Wydajnoœæ wód przekazana do wykorzystania na cele
gospodarcze i pitne [m3/min]

18 18

Zrzut nadmiaru wód do cieku powierzchniowego [m3/min] 9 22

Sumaryczna teoretyczna iloœæ energii mo¿liwa do
pozyskania [MW·h]

5,02416 8,65272

* Przy za³o¿eniu utrzymania odwadniania kopalni na dotychczasowym poziomie.

Aspekty œrodowiskowe wynikaj¹ce z wykorzystania wód

do³owych jako Ÿród³a ciep³a

Zaprzestanie odwadniania wyrobisk kopalni stanowi naturalne nastêpstwo zaniechania
lub powa¿nego ograniczenia eksploatacji z³o¿a. Po zaprzestaniu odwadniania z³o¿a nastê-
puje powolny proces odbudowy zwierciad³a w zbiorniku wód podziemnych. Czêsto, w wy-
niku zmian warunków hydrodynamicznych, dochodzi do uruchomienia procesów hydrogeo-
chemicznych, które mog¹ doprowadziæ do niekorzystnych zmian chemizmu wczeœniej
eksploatowanego poziomu wodonoœnego.

Kopalnia Trzebionka eksploatowa³a z³o¿e cynkowo-o³owiowe w utworach dolomitowo-
-wapiennych wieku triasowego, w obrêbie których znajduje siê jeden z najzasobniejszych
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i posiadaj¹cych wody stosunkowo dobrej jakoœci, g³ównych zbiorników wód podziemnych,
oznaczony jako GZWP 452. Zasoby tego zbiornika stanowi¹ podstawê zaopatrzenia w wodê
pitn¹ dla aglomeracji chrzanowsko-trzebiñskiej. Zaprzestanie odwadniania doprowadzi do
powolnego zatapiania starych wyrobisk kopalni, co bêdzie siê wi¹zaæ z przejœciowym
wzrostem stê¿enia siarczanów oraz cynku i o³owiu w eksploatowanych ujêciach. Trudno
jest obecnie oszacowaæ dok³adn¹ skalê tego zjawiska dotycz¹c¹ wielkoœci maksymalnego
wzrostu stê¿enia wy³ugowywanych zwi¹zków oraz czasu po jakim nast¹pi stabilizacja
i powolny powrót do sk³adu chemicznego sprzed okresu zatapiania wyrobisk [1, 2, 4, 7].

Wykorzystanie wód kopalnianych, jako dolnego Ÿród³a ciep³a dla pomp ciep³a mo¿e
okazaæ siê uzasadnione ekonomicznie i ekologicznie, co mo¿e stanowiæ alternatywne roz-
wi¹zanie dla zaprzestania odwadniania. Kontynuacja pompowania wód zbiornika triaso-
wego szybem W³odzimierz, nawet w ograniczonym zakresie, po zakoñczeniu eksploatacji
kopalni i oczywiœcie zabudowie systemu z pomp¹ ciep³a mo¿e stanowiæ Ÿród³o zysków ze
sprzeda¿y ciep³a, które czêœciowo bêd¹ rekompensowa³y koszty pompowania, transportu
oraz konserwacji sieci wód do³owych.

Istotnym efektem zastosowania pomp ciep³a mo¿e siê ponadto okazaæ poprawa jakoœci
wód pobieranej w ujêciu wody pitnej. W wodach o temperaturze przekraczaj¹cej 13°C,
mog¹ zachodziæ w ruroci¹gach transportuj¹cych zjawiska gnicia materii organicznej. Przy
sch³odzeniu wody wodoci¹gowej zjawiska takie mog¹ zanikaæ, co wp³ywa korzystnie na
kszta³towanie jakoœci wód [6].

Podsumowanie

Warunkiem stawianym dla wykorzystania wody podziemnej, jako Ÿród³a ciep³a jest jej
odpowiedni sk³ad fizykochemiczny oraz wystarczaj¹ca wydajnoœæ. Analizie poddano wody
do³owe górnictwa rud cynku i o³owiu, eksploatowane z utworów triasowych przez kopalniê
Trzebionka. Oszacowano teoretyczn¹ wielkoœæ energii cieplnej mo¿liw¹ do pozyskania
z wód kopalnianych jeszcze w trakcie eksploatacji, jak te¿ po jej zakoñczeniu ale przy
za³o¿eniu odwadniania prowadzonego z niezmienion¹ wydajnoœci¹.

Z szacunkowej analizy mo¿liwoœci energetycznych wód do³owych kopalni Trzebionka
wynika, ¿e iloœæ energii mo¿liwa do pozyskania z wykorzystaniem pomp ciep³a jest bardzo
du¿a. Z uwagi na sk³ad fizykochemiczny wody, przy zastosowaniu wód do³owych jako
dolnego Ÿród³a dla pompy ciep³a niezbêdne bêdzie ze wzglêdów technicznych i technolo-
gicznych ochrony pompy ciep³a zastosowanie wymiennika poœredniego.

Bior¹c pod uwagê aspekty ekologiczne, energetyczne i ekonomiczne konieczne jest
przeprowadzenie dok³adnej analizy wykorzystania wód do³owych z uwzglêdnieniem ró¿-
nych wariantów. Celowym jest wykonanie studium wykonalnoœci przedsiêwziêcia uwzglêd-
niaj¹ce szczegó³owo wszystkie aspekty podejmowanej problematyki.
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The possibility of the mining water utilisation as the low
temperature heat source by heat pumps application —

based on The Trzebionka Mine

Abstract

Possibility of mining water energy utilization appears during mines operating and in the case of
mines liquidation by existing pit shafts. Suitable physical and chemical composition as well as high
enough flow rates creates the base conditions, which have to be satisfy by the water. In the presented
paper the analyses are lidded for underground water origin form zinc and lead underground mines.
Trzebionka Mine pumps the water out from Triassic geological layer. Theoretical amount of thermal
energy possible for recovering from underground mining water is estimated assuming constant
pumping during dewatering process.
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