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Pompy ciep³a powietrze-powietrze

Fot. Daikin

Na ³amach naszego kwartalnika poœwiêcaliœmy
ju¿ uwagê pompom ciep³a, gdzie dolnym
Ÿród³em ciep³a jest powietrze, z którego za
poœrednictwem uk³adu ch³odniczego ciep³o
transportowane jest do wody wykorzystanej do
celów grzewczych. Urz¹dzenia tego typu
zwane „powietrze-woda” ciesz¹ siê coraz
wiêkszym zainteresowaniem w ogrzewnictwie.
Jednak bior¹c pod uwagê coraz wiêkszy nacisk
na komfort w pomieszczeniach latem (klimatyzacja), zw³aszcza w pomieszczeniach biurowych
i hotelowych, zaczêto projektowaæ systemy,
które zapewniaj¹ klimatyzacjê i ogrzewanie bez
dodatkowych instalacji. Posi³kuj¹c siê
wieloletnim doœwiadczeniem w wykorzystaniu
w³aœciwoœci termodynamicznych czynników
ch³odniczych czo³owe firmy z bran¿y klimatyzacyjnej i grzewczej zaczê³y konstruowaæ
coraz doskonalsze systemy, w których zrezygnowano z wody jako medium grzewczego.
I tak, pompy ciep³a powietrze-powietrze coraz
czêœciej znajduj¹ zastosowanie jako Ÿród³o
ciep³a dla budynku (nie podgrzewaj¹ niestety
wody u¿ytkowej). Zasada dzia³ania takich
urz¹dzeñ jest analogiczna jak w pompach ciep³a
powietrze-woda - z t¹ ró¿nic¹, ¿e tu ciep³o
skraplania czynnika roboczego przekazywane
jest powietrzu, a nie wodzie.
W du¿ym uproszczeniu pracê pompy powietrze-powietrze mo¿na opisaæ nastêpuj¹co
(rys.1). Przez jednostkê zewnêtrzn¹ (parownik),
na skutek pracy wentylatorów, przet³aczane s¹
du¿e iloœci powietrza, które „omywa” miedziane

rurki z czynnikiem roboczym o niskim ciœnieniu.
Czynnik odparowuje pobieraj¹c ciep³o z otoczenia. Nastêpnie pary zasysane s¹ przez
sprê¿arkê, która kompresuje czynnik zwiêkszaj¹c tym samym jego temperaturê. Sprê¿ony gaz
przep³ywa zaizolowanymi przewodami
miedzianymi do jednostek wewnêtrznych
(skraplacze) znajduj¹cych siê w pomieszczeniach. Temperatura skraplania sprê¿onego
czynnika jest wy¿sza ni¿ temperatura powietrza
w pomieszczeniu, co powoduje, ¿e czynnik
skrapla siê i sch³adza, oddaj¹c tym samym ciep³o
pobrane w parowniku i dodatkow¹ energiê
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Rys. 1. Uproszczony schemat pompy ciep³a powietrze-powietrze z trzema jednostkami wewnêtrznymi
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pobran¹ w procesie sprê¿ania. Skroplony czynnik wraca powrotnymi izolowanymi przewodami miedzianymi, które ³¹cz¹ siê w jeden
przewód i trafiaj¹ do jednostki zewnêtrznej.
Nastêpnie skroplony czynnik rozprê¿a siê w zaworze rozprê¿nym i cykl zaczyna siê od nowa.
Oczywiœcie w okresie letnim obieg czynnika
odwraca siê w drug¹ stronê zapewniaj¹c w pomieszczeniach klimatyzacjê. Ciep³o odbierane
jest wtedy od wewnêtrznych pomieszczeñ
budynku (jednostki wewnêtrzne staj¹ siê
parownikami) i przekazywane na zewn¹trz
(jednostka zewnêtrzna staje siê skraplaczem).

POMPY CIEP£A
Pocz¹tkowo pompy ciep³a powietrze-powietrze by³y urz¹dzeniami dzia³aj¹cymi na zasadzie
„w³¹cz-wy³¹cz”. Ze wzglêdu na nisk¹ cenê takie
rozwi¹zania nadal s¹ stosowane. Gdy temperatura w pomieszczeniu spada poni¿ej dolnej
granicznej wartoœci urz¹dzenie w³¹cza siê i pracuje z maksymaln¹ moc¹ do osi¹gniêcia
temperatury górnej granicznej wartoœci. Przyk³adowo, aby utrzymaæ œredni¹ temperaturê
w pomieszczeniu 20oC, urz¹dzenie w³¹cza siê
przy temperaturze poni¿ej 18oC i pracuje do
osi¹gniêcia 22oC, nastêpnie wy³¹cza siê. Ponowne uruchomienie nastêpuje, gdy temperatura
spadnie poni¿ej 18oC. Przy cyklach pracy tego
typu temperatura w pomieszczeniu odbiega od
temperatury zadanej na sterowniku (rys. 2a).
Poza tym urz¹dzenie w³¹czaj¹c siê zu¿ywa
wiêcej pr¹du na rozruch ni¿ podczas ci¹g³ej
pracy, a opory przep³ywu czynnika roboczego
przez rury miedziane s¹ wiêksze przy
maksymalnych obrotach sprê¿arki ni¿ gdyby
pracowa³a ona ze zredukowan¹ moc¹ (opór
przep³ywu czynnika jest proporcjonalny do
kwadratu prêdkoœci przep³ywu). Dlatego aby
poprawiæ komfort cieplny w pomieszczeniach
i zmniejszyæ zu¿ycie energii elektrycznej, zaczêto stosowaæ sprê¿arki z inwerterem. Sprawia
on, ¿e kompresor dostosowuje swoj¹ wydajnoœæ do zapotrzebowania, w zwi¹zku z czym
sprê¿arka pracuje z ni¿szym obci¹¿eniem,
a czynnik ch³odniczy w instalacji p³ynie wolniej
pokonuj¹c tym samym mniejsze opory przep³ywu. Do rozruchu takich urz¹dzeñ potrzebny jest
mniejszy pr¹d, a gotowoœæ do dzia³ania
osi¹gana jest w krótszym czasie. Poza
oszczêdnoœci¹ energii elektrycznej (nawet
o 40%) zastosowanie inwertera zwiêksza
elastycznoœæ ca³ego systemu. Temperatura
utrzymywana w pomieszczeniu jest zbli¿ona do
temperatury zadanej na sterowniku (rys.2b).
Pomimo wy¿szej ceny sprê¿arki inwerterowe
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a)

temperatura
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b)
temperatura zadana
temperatura rzeczywista

Rys. 2. Przyk³adowy rozk³ad temperatur przy zastosowaniu pompy ciep³a powietrze-powietrze:
a) bez inwertera
b) z inwerterem.

w pompach ciep³a powietrze-powietrze powoli
staj¹ siê standardem.
Równie¿ moc grzewcza dostêpnych pomp
ciep³a powietrze-powietrze ewoluowa³a
w ci¹gu ostatnich dwudziestu lat. Na pocz¹tku
by³y to uk³ady typu split (jedna jednostka
wewnêtrzna pod³¹czona do jednej jednostki
zewnêtrznej) o mocy grzewczej do 3kW,
o bardzo ograniczonych warunkach pracy w
trybie ogrzewania (temperatura zewnêtrzna od
-5oC do +18oC). Takie urz¹dzenie mog³o co
najwy¿ej wspomagaæ ogrzewanie w jednym
pomieszczeniu, a jego g³ównym przeznaczeniem by³a klimatyzacja latem. Nastêpnie
zaczêto wprowadzaæ uk³ady multisplit (do
jednej jednostki zewnêtrznej pod³¹czonych jest
kilka jednostek wewnêtrznych), co umo¿liwi³o
zastosowanie urz¹dzeñ w kilku pomieszczeniach. Ulepszenie konstrukcji sprê¿arek oraz
zastosowanie doskonalszych czynników
ch³odniczych pozwoli³o na zwiêkszenie zakresu
pracy urz¹dzeñ. Obecnie pompy ciep³a
powietrze-woda mog¹ zapewniæ ogrzewanie
nawet przy -20°C (moc urz¹dzenia jest jednak
wtedy mniejsza o po³owê od nominalnej).

Oprócz uk³adów split i multisplit, pompy ciep³a
powietrze-powietrze to wielkie systemy
klimatyzacyjno-grzewcze, a dziêki po³¹czeniu
jednostek zewnêtrznych w kaskady mo¿na do
nich pod³¹czyæ nawet szeœædziesi¹t jednostek
wewnêtrznych. £¹czna moc grzewcza takich
urz¹dzeñ dochodzi do 160 KW, a COP w warunkach nominalnych (7oC na zewn¹trz, 20°C wewn¹trz) przekracza 4. Dodatkow¹ zalet¹ jest
bogata ró¿norodnoœæ jednostek wewnêtrznych
(œcienne, kasetonowe, kana³owe, przypod³ogowe itp.). Pompy ciep³a powietrze-powietrze
o du¿ych mocach znalaz³y zastosowanie
w ogrzewaniu biurowców i hoteli.
Mimo wielu zalet pompy powietrze-powietrze
w naszym klimacie nie wypr¹ pomp solankawoda czy powietrze-woda zw³aszcza w budownictwie mieszkaniowym, ale pozostan¹ ciekaw¹
alternatyw¹ szczególnie dla obiektów,
w których wa¿na jest klimatyzacja, a podgrzew
wody u¿ytkowej realizowany jest innymi
urz¹dzeniami.

§
Jakub Kapuœniak, GLOBEnergia

Ochsner w Kitzbuhel
W dniach 23-25 stycznia 2009 w Kitzbuhel w Austrii odby³ siê 69 Zjazd alpejskiego Pucharu Œwiata, znany równie¿ pod nazw¹ Hahne-kammrennen.
Firma Ochsner, jako jeden ze sponsorów, zorganizowa³a z tej okazji trzydniow¹ imprezê dla swoich najlepszych System Parterów. Ponad 200 goœci,
w tym spó³ka Ochsner East z siedzib¹ w Krakowie, mia³o okazjê ogl¹daæ na ¿ywo zmagania najlepszych œwiatowych sportowców. Ponadto firma Ochsner
zorganizowa³a biesiadê w Hotelu Schmelmerhof, gdzie przy akompaniamencie skocznej, regionalnej muzyki serwowane by³y alpejskie dania. Do
dyspozycji by³ równie¿ obfity pakiet SPA oraz mo¿liwoœæ szusowania na rozleg³ych stokach Tyrolu.
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Jak powstaje pompa ciep³a?
Redakcja GLOBEnergii odwiedzi³a fabrykê Danfoss w Grodzisku Mazowieckim. Celem wizyty by³o przybli¿enie czytelnikom procesu produkcji pomp ciep³a, które s¹ produkowane m.in. w tamtejszej fabryce od listopada 2006 roku.
Firma Danfoss produkuje te urz¹dzenia grzewcze w Polsce i w Szwecji (odpowiednio pod nazw¹ Danfoss i Thermia).
Fot. 1. Pierwsza pompa
ciep³a wyprodukowana
w Grodzisku
Mazowieckim, przy niej
dyrektor produkcji
Jaros³aw Strzelczyk

Fot. 2. Przygotowane do instalacji w pompie ciep³a
elementy sk³adaj¹ce siê z grza³ki, pompy obiegowej
i zaworu trójdrogowego

Pompa ciep³a jest urz¹dzeniem, które odbiera ciep³o od oœrodka
o ni¿szej temperaturze i przekazuje je do oœrodka o wy¿szej temperaturze. Oœrodek o ni¿szej temperaturze jest nazywany dolnym Ÿród³em
pompy ciep³a, oœrodek o wy¿szej temperaturze jest zaœ nazywany
górnym Ÿród³em ciep³a. Przenoszenie ciep³a ze Ÿród³a o ni¿szej
temperaturze do Ÿród³a o wy¿szej temperaturze jest zwi¹zane z dostarczeniem energii dodatkowej z zewn¹trz. Dla wiêkszoœci najbardziej
popularnych sprê¿arkowych pomp ciep³a energi¹ dodatkow¹ jest
energia elektryczna.
Danfoss produkuje pompy ciep³a typu solanka-woda i powietrzewoda. Wiêkszoœæ urz¹dzeñ produkowanych w fabryce w Grodzisku
Mazowieckim ma wbudowany zasobnik ciep³ej wody u¿ytkowej
(produkowane s¹ te¿ pompy bez zasobnika, który mo¿na dokupiæ
niezale¿nie jako urz¹dzenie zewnêtrzne), w pompê ciep³a wbudowane
Schemat 1.
Produkcja pompy ciep³a

Lutowanie parownika, skraplacza, zaworu
rozprê¿nego, filtra,presostatów oraz pompy
obiegowej pompy ciep³a

GLOBEnergia Akademia Viessmann
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s¹ równie¿ elementy instalacji c.o., takie jak pompa obiegowa i naczynie wzbiorcze, jak równie¿ grza³ka elektryczna s³u¿¹ca do przegrzewu
ciep³ej wody u¿ytkowej, aby nie dopuœciæ do rozwoju bakterii legionelli. W przypadku pomp ciep³a typu powietrze-woda grza³ka ma
równie¿ za zadanie wspomagaæ urz¹dzenie przy skrajnie niskich
temperaturach zewnêtrznych.
Produkcja pompy ciep³a sk³ada siê z kilku etapów (schemat 1). Najpierw przygotowuje siê uk³ad ch³odniczy - w os³onie azotu lutowane s¹
ze sob¹ elementy takie jak parownik, skraplacz, zawór rozprê¿ny, filtr,
presostaty oraz pompa obiegowa dolnego Ÿród³a. Azot wt³aczany do
lutowanego elementu powoduje, ¿e podczas lutowania nie osadza siê
w nim nagar. Dziêki temu dro¿noœæ instalacji nie jest zak³ócana cz¹steczkami wêgla, które mog¹ osadzaæ siê w rurce podczas procesu
lutowania.
Próba szczelnoœci w komorze
ciœnieniowej,suszenie i nape³nienie
czynnikiem niskowrz¹cym

Sk³adanie elementów elektrycznych
oraz izolowanie
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Fot. 3. Gotowe do monta¿u w pompach ciep³a uk³ady elektryczne

Po³¹czone elementy poddaje siê próbie szczelnoœci.
W fabryce Danfoss odbywa siê to w specjalnej komorze
ciœnieniowej. Do zlutowanego uk³adu wt³¹czany jest
hel, którego cz¹steczki s¹ mniejsze od cz¹steczek czynnika niskowrz¹cego. Daje to pewnoœæ, ¿e instalacja jest
szczelna. Po próbie szczelnoœci usuwa siê wilgoæ i pozosta³oœci helu z instalacji i przystêpuje siê do nape³niania uk³adu czynnikiem niskowrz¹cym, w pompach
ciep³a Danfoss s¹ stosowane czynniki R404A i R407C.
Równolegle z powy¿szymi czynnoœciami w hali odbywa
siê monta¿ elementów elektrycznych i elektronicznych,
które bêd¹ zamontowane w pompie ciep³a, przygotowuje siê równie¿ do monta¿u zasobniki ciep³ej wody
u¿ytkowej - s¹ one izolowane termicznie.
i elektronicznych
zasobników c.w.u.

Fot. 4. Zasobniki gotowe do monta¿u

Rozpoczyna siê monta¿ elementów. W obudowie
umieszczany jest obieg pompy ciep³a. Sk³ada siê on ze
sprê¿arki, która jest „sercem” ca³ego uk³adu, oraz
z dwóch wymienników ciep³a (parowacza i skraplacza),
zaworu rozprê¿nego i presostatów. Uk³ad ten jest
po³¹czony z obudow¹ specjalnym systemem t³umi¹cym drgania. Nastêpnie instalowany jest w obudowie
zasobnik cwu, grza³ka elektryczna wraz pomp¹ górnego
Ÿród³a i zaworem trójdro¿nym z si³ownikiem. Na koñcu
wmontowywane s¹ zespo³y elektryczne i elektroniczne
pompy ciep³a. Pomys³em firmy Danfoss jest umieszczenie elementów elektrycznych na wysokoœci zasobnika. Ma to du¿e znaczenie i zapobiega ewentualnemu
uszkodzeniu podzespo³ów elektrycznych na skutek
wykraplaj¹cej siê wilgoci w okolicach zaworu rozprê¿-

Instalowanie w ramie obudowy elementów
roboczych pompy ciep³a, pomp obiegowych,
zasobnika, zaworów i uk³adu elektrycznego

nego. Gdy uk³ady pompy ciep³a s¹ ju¿ po³¹czone, pod³¹cza siê j¹ do symulatora budynku. W urz¹dzeniu tym
jest sprawdzanych kilkanaœcie ró¿nych parametrów
charakteryzuj¹cych pompy ciep³a, m.in. temperatura
na zasilaniu, ciœnienia w instalacji pompy, jest przeprowadzana regulacja zaworu rozprê¿nego. Taki proces
trwa oko³o godziny. Przed za³o¿eniem obudowy pompa
przechodzi jeszcze test elektryczny na znak bezpieczeñstwa B. Nastêpnie pracownicy przystêpuj¹ do
izolacji rurek obiegu pompy ciep³a, izolacji termicznoakustycznej ca³ego urz¹dzenia oraz zak³adania obudów. Wtedy pompa ciep³a jest ju¿ gotowa do sprzeda¿y.

Badanie i regulacja pompy ciep³a
w symulatorze budynku
- Test Funkcjonalny

Grzegorz Pe³ka, Wojciech Luboñ
GLOBEnergia
zdjêcia: Wojciech Luboñ
Zak³adanie izolacji
termiczno-akustycznej,
monta¿ obudowy
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Pompy ciepùa

zasilane gazem

Pompy ciep³a to urz¹dzenia znane coraz szerszej rzeszy zwolenników odnawialnych Ÿróde³ energii. Najbardziej popularne wci¹¿
pozostaj¹ pompy gruntowe oraz powietrzne zasilane sprê¿arkami
elektrycznymi. Znacznie mniej znane s¹ pompy ciep³a zasilane
gazem. Mimo ¿e nie s¹ tak czêsto stosowane jak ich elektryczni
„kuzyni”, posiadaj¹ wiele ciekawych rozwi¹zañ technicznych i id¹cych za tym zalet.
Mo¿emy wyró¿niæ dwa podstawowe rodzaje pomp ciep³a zasilanych
gazem. Jako pierwsze przedstawiê gazowe sprê¿arkowe pompy ciep³a
(GHP). Podstawow¹ ró¿nic¹ w stosunku do dobrze znanych nam
elektrycznych jest to, ¿e sprê¿arka napêdzana jest przez silnik gazowy.
Jako ¿e urz¹dzenia GHP to przewa¿nie splitowe pompy ciep³a
powietrze-powietrze lub powietrze-woda, podstawowe elementy
obiegu termodynamicznego przeœledzimy na przyk³adzie takiej w³aœnie pompy (rys. 1). W parowniku (1) bêd¹cy pod niskim ciœnieniem
czynnik roboczy (przewa¿nie R410A) zmienia stan skupienia z ciek³ego na gazowy odbieraj¹c ciep³o z otoczenia (powietrze).
Odparowany gaz dostaje siê do sprê¿arki spiralnej (2) zasilanej
silnikiem gazowym (2’). Wzrasta ciœnienie i temperatura czynnika
roboczego, który przetransportowany zostaje do skraplacza (3). Tutaj
sprê¿ony i gor¹cy R410A trafia na temperaturê ni¿sz¹ ni¿ jego
temperatura wrzenia, w zwi¹zku z czym skrapla siê oddaj¹c ciep³o do
otoczenia. Nastêpnie, poprzez zawór rozprê¿ny (4), czynnik pod
niskim ciœnieniem trafia do parownika, by móg³ ponownie odparowaæ
powtarzaj¹c ca³y cykl.
Pompy GHP mog¹ byæ zasilane gazem ziemnym, ciek³ym gazem LPG
lub oczyszczonym biogazem. Zalet¹ zastosowania silnika gazowego
jest odzysk ciep³a odpadowego z silnika i wykorzystanie go w procesie
termodynamicznym, co zwiêksza efektywnoœæ energetyczn¹
urz¹dzenia. Równie¿ przy odszranianiu parownika wykorzystane zostaje wewnêtrzne ciep³o urz¹dzenia, dziêki temu obieg pracy pompy nie
ulega chwilowemu odwróceniu, a co za tym idzie mamy stabilniejsz¹
temperaturê czynnika grzewczego. Dziêki regulacji prêdkoœci obrotowej silnika moc cieplna GHP dostosowuje siê do aktualnych wymagañ
instalacji. Mo¿na to przyrównaæ do pracy elektrycznej pompy ciep³a
zaopatrzonej w inwerter.
Najczêœciej GHP znajduj¹ zastosowanie w kompletnych systemach
Rys. 1. Uproszczony
schemat dzia³ania gazowej
sprê¿arkowej pompy ciep³a

Fot. 1. Gazowa sprê¿arkowa pompa ciep³a (GHP) firmy Aisin
(Ÿród³o: www.atmopomiar.pl)
grzewczo-klimatyzacyjnych. W lecie spe³niaj¹ funkcjê klimatyzacji,
zim¹ natomiast pracuj¹ jako urz¹dzenia grzewcze. Jednoczeœnie s³u¿¹
do podgrzewu wody u¿ytkowej przez ca³y rok. Elastycznoœæ systemów
z GHP oraz du¿y zakres wydajnoœci poszczególnych jednostek sprawiaj¹, ¿e tego typu pompy znajduj¹ zastosowanie w budynkach mieszkalnych, biurowych, hotelowych oraz obiektach przemys³owych.
Drugim rodzajem pomp ciep³a zasilanych gazem s¹ gazowe pompy
aborpcyjne (GAHP). Tutaj ró¿nica w stosunku do pomp elektrycznych
jest jeszcze wiêksza. Sercem urz¹dzeñ GAHP nie jest sprê¿arka, lecz
uk³ad, w którym transport ciep³a ze Ÿród³a dolnego do górnego nastêpuje dziêki wykorzystaniu procesu absorpcji i desorpcji. Czynnikiem
roboczym jest zazwyczaj roztwór amoniaku z wod¹. Absorpcja to
proces, w którym jedna substancja zostaje wch³oniêta w ca³¹ objêtoœæ
drugiej substancji, z wydzieleniem ciep³a do otoczenia. Zasadê
dzia³ania (rys. 2) przedstawiono na przyk³adzie gazowej absorpcyjnej
pompy ciep³a powietrze-woda firmy Robur, dostêpnej na polskim
rynku. PrzeœledŸmy ca³y cykl, zaczynaj¹c od momentu, w którym na

4. Zawór rozprê¿ny

3. Skraplacz Emisja ciep³a
kondensacji
do górnego
Ÿród³a ciep³a

1. Parownik
odbiór ciep³a
z otoczenia

2. Sprê¿arka spiralna

2’. Silnik gazowy
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POMPY CIEP£A
skutek spalania gazu (gaz ziemny lub LPG) ciep³o
zostaje dostarczone do warnika. Temperatura wrzenia
amoniaku jest ni¿sza ni¿ temperatura wrzenia wody,
w którym jest rozpuszczony, wiêc na skutek ogrzania
roztworu odparowuje z niego amoniak (desorpcja).
Dziêki dostarczeniu ciep³a wzrasta te¿ jego ciœnienie.
Sprê¿one pary amoniaku o wysokiej temperaturze trafiaj¹ do rektyfikatora, w którym kontaktuj¹c siê z p³yn¹cym przeciwpr¹dowo roztworem bogatym (woda
z amoniakiem) ulegaj¹ rektyfikacji i prawie ca³kowitemu oczyszczeniu z pary wodnej. Nastêpnie przechodz¹
przez deflegmator, gdzie nastêpuje dalsze oczyszczenie
z pary wodnej. Czyste pary amoniaku trafiaj¹ do skraplacza, w którym przechodz¹ w stan ciek³y oddaj¹c
ciep³o skraplania do instalacji grzewczej. Skroplony
amoniak przechodzi przez zawór rozprê¿ny i pod niskim
ciœnieniem trafia do parownika. Tu odparowuje odbieraj¹c ciep³o z dolnego Ÿród³a (w tym przypadku
powietrze). Nastêpnie niskociœnieniowe pary amoniaku trafiaj¹ do absorbera, gdzie omywane przez rozprê¿ony roztwór ubogi zostaj¹ przez niego zaabsorbowane. Roztwór ubogi trafia do absorbera z dolnej czêœci
warnika poprzez zawór rozprê¿ny. Krople „deszczu”
roztworu ubogiego rozpylane w absorberze poch³aniaj¹ pary amoniaku i tworz¹ z nim roztwór bogaty.
Mieszanina ta ponownie trafia do skraplacza, w którym
nastêpuje jej ujednolicenie przy jednoczesnym wydzie-

Fot. 2. Gazowa absorpcyjna pompa ciep³a (GAHP)
firmy Robur
(Ÿród³o: Robur, www.gazowe-pompy-ciepla.pl)

Rys. 2. Schemat dzia³ania gazowej absorpcyjnej pompy ciep³a
(Ÿród³o: Robur, www.gazowe-pompy-ciepla.pl)

leniu ciep³a. Dalej roztwór bogaty trafia do pompy,
która wt³acza go do warnika i ca³y cykl zaczyna siê od
nowa.
Technika absorpcyjna od lat wykorzystywana jest
w ch³odnictwie przemys³owym, klimatyzacji, w ch³odziarkach kempingowych, a nieco krócej w grzewczych
pompach ciep³a. Mo¿liwoœæ pracy rewersyjnej poszerza zakres zastosowañ urz¹dzeñ GAHP. Wykorzystuje
siê je jako grzewcze lub grzewczo-ch³odz¹ce pompy
ciep³a w budynkach mieszkalnych, w przemyœle jako
agregaty wody lodowej przy równoczesnym podgrzewie wody u¿ytkowej. Z powodzeniem wykorzystywane
s¹ równie¿ jako systemy grzewczo-klimatyzacyjne
w budynkach hotelowych i biurowych. Podobnie jak
elektryczne pompy ciep³a pompy GAHP mog¹ pracowaæ na ró¿nych rodzajach dolnych Ÿróde³, czyli
powietrzu, wodzie, gruncie. Sprawnoœci siêgaj¹ 170%
dla grzania oraz 244% przy równoczesnym grzaniu
i ch³odzeniu. Pompy GAHP powietrze-woda mog¹
pracowaæ nawet przy temperaturze zewnêtrznej -30oC,
a sprawnoœæ nie spada nigdy poni¿ej sprawnoœci kot³a

gazowego. Dodatkow¹ korzyœci¹ stosowania urz¹dzeñ
GAHP jest zmniejszenie wymagañ co do wielkoœci dolnego Ÿród³a, w przypadku sond pionowych mo¿e to byæ
mniej nawet o 50%.
Wzrost standardów i wymagañ, zw³aszcza w obiektach
biurowych i hotelach, spowodowa³ zwiêkszenie popularnoœci systemów klimatyzacyjnych. W upalne dni
w du¿ych miastach czasem pojawia siê problem ze
spadkami napiêæ energii elektrycznej spowodowany
jednoczesn¹ prac¹ du¿ej iloœci jednostek. Dla urz¹dzeñ
GHP i GAHP nie stanowi to problemu, gdy¿ s¹ prawie
ca³kowicie uniezale¿nione od energii elektrycznej.
W naszym kraju gazowe pompy ciep³a nie s¹
popularnym systemem grzewczym. Mimo ¿e zainteresowanie stale roœnie, to wci¹¿ pozostajemy w tyle za
bardziej rozwiniêtymi krajami Europy, które ju¿ dawno
zda³y sobie sprawê z korzyœci p³yn¹cych ze stosowania
tego typu urz¹dzeñ.

Jakub Kapusniak
GLOBEnergia
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Testowanie otworowych
wymienników ciep³a (TRT)
Na wstêpie kilka s³ów poœwiêciæ wypada nazewnictwu. Instalacja
s³u¿¹ca wymianie ciep³a pomiêdzy powierzchni¹ ziemi a górotworem, do wykonania której wymagany jest otwór wiertniczy w jêzyku
angielskim nazwana jest borehole heat exchanger (BHE,
borehole=otwór, heat=ciep³o, exchanger=wymiennik – w Europie,
np. Signorelli i in. 2004) lub vertical heat exchanger (VHE,
vertical=pionowy – w Ameryce, np. Lund 1989), a w jêzyku
niemieckim Erdwärmesonde (Erd=ziemia, Wärme=ciep³o,
Sonde=otwór, np. A. Hagedorn 2009). Najbardziej trafnym t³umaczeniem na jêzyk polski wydaje siê byæ okreœlenie „otworowy wymiennik ciep³a” lub krócej „wymiennik otworowy”. Autorzy bêd¹c
w zgodzie z obcojêzycznymi okreœleniami, w niniejszej jak te¿
w innych publikacjach stosuj¹ tak¹ nomenklaturê (np. Gonet
i Œliwa 2008).
W polskim jêzyku przyjê³y siê dwa b³êdne pojêcia odnosz¹ce siê do
otworowych wymienników ciep³a. Jedne bazuj¹ na okreœleniu
„kolektor”, inne wykorzystuj¹ pojêcie „sonda”. Wg najprostszej
definicji (Leksykon, 1984) „kolektor” to przewód lub kana³ zbiorczy.
Inne definicje odnosz¹ siê do bardziej szczegó³owych dziedzin z zakresu elektroniki, optyki i in. „Sonda” to urz¹dzenie do badania oœrodka
w wyniku jego penetracji. Wykorzystanie pojêcia „sonda” w odniesieniu do wymienników otworowych jest prawdopodobnie wynikiem
b³êdnego t³umaczenia niemieckiego Erdwärmesonde w literaturze
technicznej i firmowych poradnikach niemieckojêzycznych producentów pomp ciep³a.
Otworowe wymienniki ciep³a s¹ wykorzystywane miêdzy innymi jako
jeden ze sposobów realizacji niskotemperaturowego Ÿród³a w obiegu
parownika pomp ciep³a.
Dla wiêkszych instalacji grzewczo-ch³odniczych bazuj¹cych na otworowych wymiennikach ciep³a wykonywane powinny byæ badania
terenowe. Ich zadaniem jest otrzymanie podstawowych danych do
obliczeñ projektowych.
W zale¿noœci od stopnia niepewnoœci rozpoznania litostratygraficznego oraz na podstawie wielkoœci projektu (mocy grzewczej/
ch³odniczej i rocznego zapotrzebowania na energiê) wymagane s¹
wstêpne wiercenia próbne. Na etapie przedprojektowym powinno siê
wykonywaæ badania umo¿liwiaj¹ce rozpoznanie warunków hydrogeologicznych. Tym samym mo¿na zdecydowaæ o formie wykorzystania
górotworu dla uk³adu grzewczo-klimatyzacyjnego (wykorzystanie wód
podziemnych i/lub wymienników otworowych).
Wykonanie pojedynczego badawczego wymiennika otworowego jest
op³acaln¹ inwestycj¹, poniewa¿ koñcowy projekt oparty zostaje na
wynikach badañ, bez zbyt du¿ego marginesu bezpieczeñstwa (przewymiarowania ujêcia energii niskotemperaturowej z górotworu w postaci
zbyt du¿ej liczby otworów).
Dla systemu otworowych wymienników ciep³a test reakcji termicznej
(TRT) jest wykonywany, aby okreœliæ cieplne przewodnictwo górotworu. W przypadku rozpoznawania mo¿liwoœci wykorzystania wód
podziemnych nale¿y wykonaæ standardowe testy hydrogeologiczne.
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Znaj¹c parametry górotworu i zapotrzebowanie odbiorcy na energiê
dla ogrzewania i ch³odzenia mo¿na rozpocz¹æ obliczenia projektowe.
Informacje okreœlaj¹ce zapotrzebowanie budynku na energiê te¿
musz¹ odpowiadaæ pewnym minimalnym wymaganiom. Dla ma³ych
projektów czasem wystarcz¹ tylko informacje dotycz¹ce maksymalnego obci¹¿enia dla ogrzewania i ch³odzenia budynku (moc grzewcza
i ch³odnicza). Poniewa¿ górotwór w przeciwieñstwie do dostaw
tradycyjnych paliw posiada ograniczon¹ iloœæ ciep³a i zimna, któr¹
mo¿e zaoferowaæ w danym okresie (moc grzewcza pojedynczego
wymiennika otworowego), nale¿y braæ tak¿e pod uwagê roczny rozk³ad
obci¹¿eñ.
W wyniku analizy pracy uk³adu wymienników w funkcji obci¹¿enia
systemu grzewczo-ch³odniczego sumaryczna d³ugoœæ otworowych
wymienników ciep³a (Borehole heat exchangers – BHE) dla uzyskania
maksymalnej mocy grzewczej lub ch³odz¹cej mo¿e siê znacznie
ró¿niæ. Zadowalaj¹cy projekt mo¿na otrzymaæ tylko wtedy, kiedy
weŸmie siê pod uwagê specyfikê górotworu w danym miejscu,
obci¹¿enie grzewcze i ch³odnicze, strategiê dzia³ania systemu oraz
iloœæ, rozmieszczenie i konstrukcje wymienników otworowych.
Do najistotniejszych parametrów charakteryzuj¹cych górotwór i wymienniki otworowe, które determinuj¹ liczbê niezbêdnych otworów
dla zapewnienia odpowiedniego zasilania pomp ciep³a w energiê
niskotemperaturow¹, nale¿¹:
§
przewodnictwo cieplne ska³,
§
œrednia temperatura przewierconego profilu ska³,
§
opór cieplny otworu.

Przewodnictwo cieplne ska³, a tak¿e œrednia temperatura przewierconego profilu nie mog¹ zostaæ obliczone ani bezpoœrednio zmierzone
bez wywiercenia odwiertu i wykonania testu reakcji termicznej. Opór
cieplny otworu mo¿na wyznaczyæ metodami obliczeniowymi, lecz
dane pomiarowe daj¹ realne rezultaty uwzglêdniaj¹ce takie parametry,
jak np. zwiêkszenie œrednicy otworu zwi¹zane z rozmyciem p³uczk¹
wiertnicz¹, niedok³adnoœci w wype³nieniu wymiennika uszczelniaczem itp.
Test reakcji termicznej polega na uruchomieniu cyrkulacji noœnika
ciep³a oraz dostarczaniu do uk³adu (lub odbieraniu) sta³ej porcji
energii cieplnej. W uk³adzie takim (rys. 1) mierzone musz¹ byæ zmiany
temperatury zasilania i powrotu noœnika ciep³a z wymiennika
otworowego, w którym doprowadzone (odebrane) ciep³o wymieniane
jest z górotworem.
Od strony teoretycznej test bazuje na modelu Ÿród³a liniowego. Pole
temperatury T jako funkcja czasu t i promienia r wraz ze sta³¹ moc¹
ciepln¹ q zosta³a opisana przez kilku autorów (Eklöf i Gehlin, 1996,
Austin, 1998 i in.).
Oznaczaj¹c wspó³czynnik przewodnoœci temperaturowej ska³y á jako:
(1)
gdzie:
á – wspó³czynnik przewodnoœci temperaturowej ska³y, m2s-1
ë – wspó³czynnik przewodnoœci cieplnej ska³y, Wm-1K-1
ñ – gêstoœæ ska³y, kgm-3
c – ciep³o w³aœciwe ska³y, Jkg-1K-1
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a)

Rys. 1. a) Uproszczony schemat wykonywania
testu reakcji termicznej;
1 – otworowy wymiennik ciep³a
z materia³em wype³niaj¹cym,
2 – pompa obiegowa noœnika ciep³a
i uk³ad grzewczy,
3 – czujniki temperatury,
4 – sterowanie i rejestracja danych;
b) Zestaw do wykonywania testu

b)
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Rys 2. Wykres temperatur
(T1 – zasilanie, T2 – powrót)
w funkcji czasu trwania testu
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oraz stosuj¹c podstawienie:
(3)

(2)
gdzie:
q – jednostkowa moc grzewcza, Wm-1
Q – moc grzewcza, W
H – g³êbokoœæ otworu, m

70

gdzie:
r – promieñ otworu, m
t – czas, s

podstawowe równanie metody przedstawia zale¿noœæ:
(4)

gdzie:
T(r,t) – temperatura w dowolnej chwili czasu i w dowolnej odleg³oœci od Ÿród³a, K
T0
– œrednia temperatura profilu, K
ã
– sta³a Eulera = 0,5772
Wynikiem jest charakterystyka temperatur noœnika ciep³a na wp³ywie i wyp³ywie z wymiennika otworowego
w funkcji czasu testu (rys. 2).
Drog¹ do interpretacji danych testu reakcji termicznej jest wykreœlenie zale¿noœci temperatury noœnika ciep³a
wzglêdem logarytmu czasu ln(t). Wykres takiej zale¿noœci przybiera wtedy charakter liniowy, a nachylenie prostej k
mo¿e zostaæ u¿yte do oceny efektywnego przewodnictwa cieplnego za pomoc¹ wzoru:
(5)
gdzie:
ëeff – efektywny wspó³czynnik przewodzenia ciep³a dla wymiennika otworowego, Wm-1K-1
k – wspó³czynnik nachylenia prostej T=f(lnt)
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Dolne Ÿród³a

dla pomp ciep³a

Do pracy pompy ciep³a, jako urz¹dzenia wykorzystuj¹cego odnawialne Ÿród³a energii, oprócz energii elektrycznej niezbêdnej
do napêdu sprê¿arki, konieczne jest Ÿród³o ciep³a. Ze wzglêdu na
rodzaj medium bêd¹cego noœnikiem ciep³a, dolnym Ÿród³em
mog¹ byæ grunt (kolektory gruntowe pionowe i poziome), woda
(studnie g³êbinowe, wê¿ownice), powietrze oraz ciep³o odpadowe.
Dobór dolnego Ÿród³a ciep³a dla pompy ciep³a jest wypadkow¹
uprzedniego okreœlenia zapotrzebowania budynku na ciep³o
w oparciu o analizê jego energoch³onnoœci oraz przeznaczenia
(centralne ogrzewanie oraz zapotrzebowanie na ciep³¹ wodê
u¿ytkow¹) i doboru pompy ciep³a o odpowiedniej mocy. Dolne
Ÿród³o ciep³a jest zatem ostatnim etapem projektowania instalacji opartej na pompie ciep³a. Przy jego doborze nale¿y jednak
pamiêtaæ, ¿e temperatura dolnego Ÿród³a oraz jej zmiany maj¹
kluczowe znaczenie dla efektywnoœci pracy pompy ciep³a.
W du¿ym uproszczeniu mo¿na stwierdziæ, ¿e im wy¿sza temperatura dolnego Ÿród³a, tym wy¿szy wspó³czynnik efektywnoœci
COP. Zastosowanie pomp ciep³a jest zatem bezpoœrednio
zwi¹zane z mo¿liwoœci¹ pozyskania energii cieplnej z dolnego
Ÿród³a, które powinno charakteryzowaæ siê sta³¹ temperatur¹
w ci¹gu roku, umo¿liwiaj¹c¹ ekonomiczny odzysk ciep³a, zdolnoœci¹ odbudowy potencja³u energetycznego w okreœlonym
czasie oraz bezawaryjnym funkcjonowaniem w czasie przyjêtego okresu eksploatacji. Oczywiœcie istotne s¹ tak¿e koszty
wykonania dolnego Ÿród³a.
Kolektory gruntowe pionowy i poziomy
Ciep³o zakumulowane w gruncie to najpowszechniej wykorzystywane przez pompy ciep³a Ÿród³o energii, przede wszystkim dziêki
³atwoœci zastosowania oraz niezawodnoœci, jak¹ charakteryzuj¹
siê te rozwi¹zania. Wykonanie kolektora gruntowego poziomego
jest jednak mo¿liwe wówczas, gdy do dyspozycji mamy
stosunkowo du¿¹ dzia³kê (bez zabudowy trwa³ej w miejscu
wykonania kolektora gruntowego poziomego), na której znajduje
siê budynek. Jego wykonanie polega bowiem na u³o¿eniu
poziomo, 1,4–1,5 m poni¿ej powierzchni terenu, rur polietylenowych w rozstawie ok. 1 m, których d³ugoœæ zale¿y od zapotrzebowania budynku na ciep³o. W stosunku do kolektora gruntowego
pionowego jest to rozwi¹zanie wymagaj¹ce znacznie wiêcej
miejsca, jednoczeœnie du¿o tañsze. Pionowe odcinki rur
polietylenowych umieszczane w odwiertach i po³¹czone na dole
U-kszta³tk¹ to rozwi¹zania popularne na niewielkich dzia³kach.
Odwierty mog¹ siêgaæ ok. 100 m, jednak ich wykonanie zwi¹zane
jest ze stosunkowo wysokimi kosztami (na co wp³yw ma miêdzy
innymi rodzaj budowy geologicznej pod³o¿a).
Wody powierzchniowe i gruntowe
Ciep³o zakumulowane w wodach powierzchniowych i gruntowych
mo¿e byæ odbierane w pierwszym z przypadków przez spoczywaj¹c¹ pod w³asnym ciê¿arem wê¿ownicê u³o¿on¹ na dnie jeziora
lub cieku wodnego (woda nagrzewa siê dziêki energii promieniowania s³onecznego padaj¹cego na jej p³aszczyznê). W drugim
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Fot. Wykonanie kolektora gruntowego pionowego
(fot. G. Burek, GLOBEnergia)

z przypadków odbiór ciep³a nastêpuje dziêki wykonaniu studni g³êbinowych: pobierczej i ch³onnej. Woda stanowi bardzo dobre Ÿród³o ciep³a,
szczególnie w przypadku wód g³êbinowych charakteryzuj¹cych siê sta³¹
temperatur¹ w ci¹gu roku w zakresie 8–12oC. Sprawia to, ¿e uk³ad charakteryzuje wysoka sprawnoœæ, a ciep³o odbierane jest bardziej efektywnie ni¿
w przypadku zastosowania innego rodzaju dolnego Ÿród³a ciep³a.
W przypadku wód powierzchniowych tak¿e mamy do czynienia ze sta³¹
temperatur¹ w ci¹gu roku, jednak przy odpowiedniej g³êbokoœci zbiornika
wodnego. Rozwi¹zanie to mo¿e byæ natomiast o tyle bardziej komfortowe,
¿e nie wymaga wykonywania studni g³êbinowych b¹dŸ odwiertów, czy
roz³o¿enia kolektora gruntowego poziomego, dziêki czemu nie wp³ywa
w ¿aden sposób na zagospodarowanie i u¿ytkowanie dzia³ki, na której
znajduje siê budynek.
Powietrze
Energia cieplna pobierana bezpoœrednio z otaczaj¹cego budynek powietrza
to coraz popularniejsze rozwi¹zanie wœród u¿ytkowników. Poprzez wymiennik ciep³a umieszczony na zewn¹trz budynku, wspó³pracuj¹cy z pomp¹ w kot³owni, odbierane jest ciep³o z powietrza nawet przy temperaturze
–10oC (w zale¿noœci od typu instalacji). Wydajnoœæ cieplna urz¹dzenia
maleje wraz z obni¿aniem siê temperatury zewnêtrznej. Istotn¹ zalet¹
zastosowania tego typu rozwi¹zania jest brak zale¿noœci od powierzchni
dzia³ki i rodzaju gruntu. Ponadto charakteryzuje siê ono niskimi kosztami
na poziomie inwestycji, co przemawia zdecydowanie na korzyœæ pomp ciep³a wykorzystuj¹cych powietrze atmosferyczne jako dolne Ÿród³o ciep³a.
Ciep³o odpadowe
Wykorzystanie ciep³a odpadowego z procesów technologicznych jako
dolnego Ÿród³a dla pomp ciep³a stanowi najbardziej ekonomiczne z przedstawionych rozwi¹zañ. Wykorzystanie ciep³a z wód kopalnianych, ciep³a
wentylacyjnego, zrzutów wody prysznicowej i sanitarnej, ciep³a powstaj¹cego przy wytwarzaniu wody lodowej, czy ciep³a z procesów towarzysz¹cych hodowli byd³a, to jedynie niektóre z przyk³adów œwiadcz¹cych
o du¿ym potencjale zastosowania pomp ciep³a i nieograniczonych rodzajach dolnych Ÿróde³ ciep³a niezbêdnych do ich pracy.
Mam nadziejê, ¿e powy¿sze informacje, mimo i¿ przedstawione w skróconej formie, zachêc¹ Pañstwa do systematycznego czytania cyklu
poœwiêconego dolnym Ÿród³om ciep³a dla pomp ciep³a, do którego
niniejszy artyku³ stanowi wstêp. W kolejnym numerze szczegó³owo zostan¹
opisane aspekty towarzysz¹ce doborowi i wykonaniu kolektora
gruntowego pionowego.

Fot. Viessmann

POMPY CIEP£A / dolne Ÿród³a

Fot. Viessmann

Rys. 1. Kolektor gruntowy poziomy

Fot. Viessmann

Rys. 2. Wody gruntowe

Fot. Viessmann

Rys. 3. Kolektor gruntowy pionowy

Rys. 4. Powietrze

Micha³ Kaczmarczyk
GLOBEnergia
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POMPY CIEPŁA / vs. kolektory słoneczne

Kolektor słoneczny czy pompa ciepła
powietrze-woda
– co wybrać? (cz. 1)
W dniu 3 marca 2010 roku w Kielcach odbyło się seminarium zorganizowane przez dwumiesięcznik GLOBEnergia poświęcone tematyce pomp
ciepła, jedna z prelekcji poświęcona była porównaniu systemów solarnych i pompo ciepła w kontekście c.w.u. Temat ten znalazł spore zainteresowanie zgromadzonych na seminarium słuchaczy, dlatego postanowiliśmy przybliżyć czytelnikowi omawianą na seminarium tematyką pomp
ciepła i kolektorów słonecznych.
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Zagadnienie zastosowania systemów solarnych oraz pomp ciepła znane jest od wielu lat, rzadko jednak dokonuje się bezpośredniego porównania obu systemów w aspekcie całorocznego pokrycia
zapotrzebowania na c.w.u. i c.o. Producenci kolektorów słonecznych
prześcigają się w przedstawianiu możliwości wykorzystania kolektorów słonecznych w ciągu całego roku jako bardzo efektywnego i ekonomicznego rozwiązania problemu grzania c.w.u. oraz wspomagania systemów c.o. Rzeczywistość jednak okazuje się niejednokrotnie
mijać z teoretycznymi założeniami i Inwestorzy a obecnie użytkownicy
nie zawsze podjęliby ponownie decyzję o wydaniu znacznych środków
pieniężnych na systemu grzewcze z kolektorami słonecznymi.
Analizując dane helioenergetyczne Polski, przeciętna dawka promieniowania słonecznego wacha się w granicach od 967 do 1064 kWh/m2
dla odpowiednio przeciętego rocznego usłonecznienia 1580-1624 h.
W uproszczeniu można powiedzieć, że w ciągu 1 h jesteśmy wstanie, pozyskać z 1m2 powierzchni czynnej kolektora słonecznego 1 kWh
energii, zakładając „zerowe” straty pozyskania energii promieniowania słonecznego.

POMPY CIEPŁA / vs. kolektory słoneczne
Chwilowy uzysk energetyczny jak koszty produkcji nie podlega dyskusji z korzyścią dla kolektorów słonecznych, jednak pamiętać należy o potrzebach w ujęciu
całego sezonu oraz o tym, iż nie koniecznie pozyskana energia będzie nam potrzebna
w południe pięknego słonecznego dnia, kiedy nie ma nas w domu lub na basenie
mamy przerwę technologiczną, a w hotelu czy pensjonacie jest akurat mało gości.
Pamiętać też należy o tym, że bardzo istotnym elementem systemu grzewczego
z kolektorami słonecznymi jest niezbędne drugie źródło ciepła, np. kocioł gazowy,
olejowy, elektryczny czy też węzeł cieplny. Jest to bardzo ważne, gdyż kolektory słoneczne nie są w stanie pokryć rocznego zapotrzebowania na energię w systemie
monowalentnym (jedyne) źródło ciepła dla potrzeb c.o. i c.w.u. Co jest z kolei możliwe przy zastosowaniu pomp ciepła powietrze-woda pracujących nawet do -25 oC.
Należy również pamiętać o tym, by rozpatrywać zagadnienie (porównanie) zastosowania obu systemów, tj. kolektorów i pomp ciepła wielopłaszczyznowo:

1. Pod katem energetycznym: zapotrzebowania energetycznego, współczynnika
pokrycia na energię, mocy dyspozycyjnej, maksymalnej i minimalnej itd.
2. Pod kątem ekonomicznym współczynnika nakładu inwestycyjnego na kW mocy
maksymalnej minimalnej, jak i czasu pracy systemu w ciągu całego roku, co zarazem daje nam obraz wykorzystania środków inwestora w skali roku, czyli obrazuje
stopień zwrotu nakładów.
3. Pod kątem sumy rocznych kosztów eksploatacyjnych – analizować musimy
koszty w układzie całego roku nie tylko pompy ciepła, czy samych kolektorów
słonecznych, lecz sumaryczne koszty wszystkich źródeł ciepła, które w danym
systemie pracują na rzecz c.w.u. lub c.o. i c.w.u.
4. Pod kątem ekologicznym, czyli wskaźników emisji np. CO2 (kg/rok)
Dla lepszego zobrazowania zagadnienia (porównania), spostrzeżenia i wnioski
przedstawimy w ujęciu konkretnych potrzeb energetycznych około 48 kW zapotrzebowania na c.w.u.

Wstępne założenia techniczne i wykonawcze systemów kolektorów słonecznych i pomp ciepła jako podstawowego źródła ciepła dla c.w.u.

24 kolektory słoneczne SOL 27 PLUS

Fot. Dystrybutorzy STEPL

Dwie pompy ciepła WPL 23

Fot. Dystrybutorzy STEPL

24 płyty (6 sekcji po 4 szt.) płyt kolektorów słonecznych o powierzchni czynnej absorbera
pojedynczej płyty minimum 2,5 m2, powierzchni całkowitej 2,7 m2. W przypadku mniejszej
powierzchni czynnej zastosujemy większą liczbę płyt kolektorów słonecznych.

2 x pompa ciepła WPL 23

Kocioł – źródło szczytowe o mocy odpowiadającej mocy maksymalnego zapotrzebowania na
c.o. i c.w.u.

Kocioł – źródło szczytowe o mocy maksymalnego zapotrzebowania na c.o. i c.w.u.,
pomniejszonej o moc zastosowanych pomp ciepła w punkcie biwalentnym.

Cztery zasobniki c.w.u. o pojemności 1000 litrów każdy (w sumie 4000 litrów wody – wymuszone magazynowanie) przystosowane do pracy w systemach solarnych (odpowiednio duża
powierzchnia wężownicy, jakość izolacji zapewniająca minimalne straty cieplne).

Trzy zasobniki buforowe o pojemności 1000 litrów każdy
(w sumie 3000 litrów wody)
Można zmniejszyć pojemności zasobników c.w.u. ze względu na dużą moc dyspozycyjną
pomp ciepła niezależną od warunków nasłonecznienia

elementy instalacyjne
• grupa pompowa wyposażona w pompę obiegową przystosowaną do pracy z glikolem
także w wysokiej temperaturze
• grupa bezpieczeństwa (zawór bezpieczeństwa, odpowietrznik, separator powietrza, naczynie przeponowe, manometr, termometr)
• automatyka sterująca – w wersji minimalnej pomiar różnicy temperatury: KS, zasobnik
c.w.u
• elementy instalacyjne: rury, kolana, trójniki, naczynie przeponowe, reduktor, zawory itd.,
• glikol – propylenowy
• izolacja termiczna (na odcinku 6-7 m od kolektora, odporna na działanie wysokiej temperatury – minimum 250OC)
• uchwyty i ramy montażowe

elementy instalacyjne
• pompy buforowe
• grupa bezpieczeństwa (zawór bezpieczeństwa, odpowietrznik, naczynie przeponowe,
manometr, termometr)
• automatyka sterująca WPMWII
• rury, kolana, trójniki

nakład pracy

nakład pracy

„Robocizna” – koszty prac montażowych (tutaj należy pamiętać o czasie montażu szacunkowo od 14 do 21 dni roboczych oraz liczebności grupy montażowej – minimum: 5-6 osób
z uprawnieniami do prac na wysokościach).

„Robocizna” – koszty prac montażowych (tutaj należy pamiętać o czasie montażu szacunkowo
od 5 do 7 dni roboczych oraz liczebności grupy montażowej minimum: 4-6 osób bez uprawnień do prac na wysokościach).
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Graficzna analiza rozkładu mocy dyspozycyjnej dla 12 miesięcy oraz wymaganej
mocy minimalnej kotła gazowego w okresie letnim i zimowym dla KS – brak nasłonecznienia oraz minimalnej mocy kotła gazowego dla pomp ciepła w okresie zimowym, oraz porównanie nakładów inwestycyjnych.
Analiza porównawcza pomp ciepła 2 x WPL23 z KS - kolektorami słonecznymi sz. 24
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Podejmując decyzję o wyborze systemu, przydatne dla Inwestora są informacje dotyczące: kosztów eksploatacyjnych, inwestycyjnych oraz energetycznych. Kosztami
eksploatacyjnymi zajmiemy się w drugiej części artykułu. Teraz koncentrujemy się
na stronie nakładów, wskaźników inwestycyjnych i energetycznych odniesionych
do prognozowanego czasu pracy w roku, wykorzystując dane rozpatrywanego przypadku 48 kW.

Kolektory słoneczne 24 szt.

Pompa ciepła powietrze/woda 2 szt.

Jeszcze ciekawiej wskaźniki przedstawiają się, gdy zastosujemy pompy ciepła
powietrze-woda w układach dużych obiektów sportowych, basenach, obiektach
z wentylacją wymuszoną, gdzie powietrze odlotowe może stanowić dolne źródło
dla pompy ciepła.
W takich przypadkach ulegają korzystnej zmianie wskaźniki:

Ciekawie przedstawia się rozkład nakładów inwestycyjnych na 1 kW mocy
dyspozycyjnej.
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Warty uwagi jest również rozkład mocy dyspozycyjnej kolektorów słonecznych
i pomp ciepła, wartości skrajnych minimalnych i maksymalnych oraz prognozowanej maksymalnej pozyskanej energii w odniesieniu do prognozowanego czasu
pracy systemów.

- mocy minimalnej, maksymalnej – WZROST
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Pompa ciepła powietrze/woda 2 szt.

- współczynnika COP, SPF – systemu – WZROST
W pokazanych przypadkach widzimy, że zastosowanie kolektorów słonecznych
nie koniecznie jest rozwiązaniem korzystniejszym, co powszechnie jest przedstawiane przez ich zwolenników a zarazem sceptyków zastosowania pomp ciepła
powietrze-woda.
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- nakładów inwestycyjnych na w kW mocy minimalnej i maksymalnej – SPADEK
- rocznych kosztów eksploatacyjnych – SPADEK
- ekologicznych, emisja CO2 – SPADEK

POMPY CIEPŁA / vs. kolektory słoneczne

Przykład zastosowania pomp ciepła powietrze/woda w układach wentylacji wymuszonej

Czyniąc podsumowanie, pierwszej części naszej polemiki: Kolektor słoneczny
czy pompa ciepła powietrze/woda – co wybrać?, nasuwa sie kilka wniosków
końcowych, które przedstawić można jako plusy i minusy każdego z rozwiązań.

Literatura
1. A. Karczmarczyk – Artykuły, opracowania techniczne, szkoleniowe i inne autora artykułu.
2. Zasoby witryn internetowych firm, producentów urządzeń oraz instytucji i organizacji:
materiały techniczne, normy, wytyczne, programy obliczeniowe, cenniki, ulotki itp.

Artur Karczmarczyk
Stiebel Eltron Polska Sp. z o.o.
24 kolektory słoneczne SOL 27 PLUS
PLUSY

MINUSY

• W sprzyjających warunkach możliwość
pozyskania dużej ilości energii.
• W sprzyjających warunkach niskie
koszty eksploatacyjne c.w.u.
• Wysokie temperatury
c.w.u w zasobniku – magazynowanie
energii.
• Możliwość pozyskania dofinansowania
inwestycji.

• Wysokie koszty inwestycyjne
w przeliczeniu na dyspozycyjną moc
grzewczą w ciągu doby/roku.
• Niewielka dyspozycyjność systemu ze
względu na pogodę.
• Duża zależność od nasłonecznienia.
• Brak możliwości pracy w nocy.
• Wymaga dozoru użytkowego
– nie można pozostawić systemu bez
nadzoru.
• Duże wymagania co do zabudowy
i instalacji - wymaga dużych
powierzchni montażowych.
• Przy braku odbioru ciepła konieczność
magazynowania energii – dodatkowe
koszty inwestycyjne.
• Brak zabezpieczenia dostaw ciepła
w przypadku awarii lub remontu
kotłowni.

Dwie pompy ciepła WPL 23
PLUSY

MINUSY

• Duża dyspozycyjna moc grzewcza
• Dla zapewnienia wysokiego COP
w ciągu doby/roku przy średnich
w systemach c.o. – zalecane
kosztach inwestycyjnych.
są niskotemperaturowe systemy
• Możliwość pracy w systemach c.o.
grzewcze.
• Ze względu na automatyczny
i c.w.u oraz chłodzenia aktywnego.
proces rozmrażania gazem gorącym
• Komfortowa wydajność c.w.u. w dzień
wymagane jest zastosowanie zbiornika
i w nocy.
buforowego.
• Niskie koszty c.w.u.
• Prosta instalacja i zabudowa.
• Niezależna od pogody
• Możliwość zastosowania
w systemach wentylacji i rekuperacji
w obiektach sportowo-rekreacyjnych,
basenach, przemysłowych itp.
w celu dodatkowego odzysku ciepła
z powietrza wywiewanego.
• Zabezpieczenie dostaw ciepła
w przypadku awarii lub remonty
kotłowni.
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Pompa ciepła powietrze-woda
– o czym warto wiedzieć przed instalacją
przygotowywać ciepłą wodę, wówczas niezbędnym elementem jest
dodatkowy zasobnik (pompy niektórych producentów mają zasobnik
wbudowany w jednostkę wewnętrzną). Woda grzewcza wychodząca
z modułu wewnętrznego przechodzi przez zawór 3-drogowy (fot. 3)
sterowany z pompy ciepła. W zależności od aktualnego zapotrzebowania woda kierowana jest albo na instalację grzewczą albo na wężownicę w zasobniku ciepłej wody.

Fot. 1. Jednostka zewnętrzna (fot. Womar)

Wybór pompy ciepła jako głównego źródła ogrzewania (czasem również
chłodzenia) domu wiąże się z kilkoma zagadnieniami, o których należy
pamiętać jeszcze przed instalacją pompy ciepła. Inne będą wymagania dla
pomp woda-woda, inne dla pomp gruntowych, a jeszcze inne dla pomp
powietrze-woda. W tym artykule skupimy się na najważniejszych zagadnieniach związanych z instalacją pomp ciepła powietrze-woda typu split.
Na początku przypomnijmy najważniejsze elementy systemu. Składa
się on z dwóch głównych jednostek: zewnętrznej i wewnętrznej. Jak
sama nazwa wskazuje tę pierwszą montujemy na zewnątrz budynku.
Tu przebiega większość procesów termodynamicznych związanych z transportem ciepła, a mianowicie parowanie czynnika roboczego (w trybie chłodzenia skraplanie czynnika), sprężanie oraz
jego rozprężanie. Przeważającą część tej jednostki stanowi parownik
(fot. 4). Pozostałe główne elementy to sprężarka spiralna z inwerterem, zawór rozprężny oraz zawór czterodrogowy umożliwiający
odwrócenie obiegu i pracę w trybie chłodzenia. W zewnętrznej części znajduje się również część układu elektroniki czuwającego nad
prawidłową pracą pompy ciepła. Za pośrednictwem miedzianych rur
chłodniczych w izolacji oraz kabla elektrycznego jednostka zewnętrzna
łączy się z modułem wewnętrznym (fot. 2). Jego głównym elementem jest skraplacz, w którym czynnik roboczy oddaje swe ciepło
do wody grzewczej. W trybie chłodzenia to tutaj następuje odparowanie czynnika i schłodzenie wody (wytwarzanie wody lodowej),
a skraplacz staje się parownikiem. W module wewnętrznym znajduje się również grzałka elektryczna, która w niskich temperaturach
zewnętrznych wspomaga pracę pompy ciepła. Jest to monoenergetyczny system pracy, czyli taki, w którym cała energia potrzebna do
wytworzenia ciepła pochodzi z sieci elektrycznej. Oczywiście zamiast
grzałki elektrycznej można wykorzystać inne źródło ciepła, np. kocioł
na drewno. W jednostce wewnętrznej znajduje się też druga część
układu elektroniki odpowiedzialna za prawidłowe sterowanie elementami wewnętrznymi. Jeśli pompa ciepła oprócz ogrzewania obiektu ma
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Na etapie planowania instalacji bardzo ważny jest dobór pompy
o odpowiedniej mocy oraz właściwego zasobnika. W przypadku
pomp powietrze-woda w folderach reklamowych moc cieplna podawana jest dla określonej temperatury dolnego źródła ciepła (powietrza
zewnętrznego), która wynosi Te=7oC oraz temperatury wody grzewczej na wyjściu z pompy, która wynosi Tw=35oC. Im niższa temperatura zewnętrzna, tym niższa moc cieplna. Spadek mocy możemy prześledzić na przykładzie jednej z pomp powietrze-woda dostępnych na
polskim rynku. Dla warunków Te=7oC i Tw=35oC moc cieplna wynosi
14,5 kW. Przy spadku temperatury zewnętrznej do Te=-2oC i zachowaniu Tw=35oC moc spada do 9,05 kW, natomiast dla warunków
Te=-15oC i Tw=35oC wydajność grzewcza będzie wynosić 7,0 kW, czyli
ponad dwukrotnie mniej niż w warunkach wyjściowych. Na moc nieznacznie wpływa również temperatura Tw (im wyższa Tw, tym niższa
moc), jednak ten parametr możemy kontrolować. Trzeba też pamiętać, że im większa różnica pomiędzy Te i Tw, tym niższy współczynnik COP, czyli wyższe koszty eksploatacji. Na Te nie mamy wpływu,
musimy więc ograniczyć Tw. Dlatego dla instalacji z pompą ciepła
zalecane jest ogrzewanie płaszczyznowe (podłogowe lub ścienne),
ponieważ dla takiego rozwiązania Tw nigdy nie powinna przekroczyć 35oC. Oczywiście pomp powietrze-woda nie dobiera się tak,
aby zaspokajały pełne zapotrzebowanie cieplne budynku w temperaturze obliczeniowej dla danej strefy klimatycznej (dla III strefy klimatycznej temp. obliczeniowa wynosi -20oC), gdyż takie urządzenie
posiadałoby znaczną nadwyżkę mocy w temperaturach dodatnich.
Najczęściej pompa dobierana jest tak, aby w temperaturze obliczeniowej zapewniała maksymalnie 75% wymaganej mocy cieplnej dla
budynku. Pozostałą część zapewnia drugie źródło ciepła, którym najczęściej jest wspomniana wcześniej wbudowana grzałka elektryczna
(system monoenergetyczny). Coraz częściej producenci udostępniają
programy doboru urządzeń, w których można przeanalizować kilka
typoszeregów mocy pompy dla interesującej nas instalacji, co znacznie ułatwia wybór odpowiedniego urządzenia. Dobierając zasobnik na
ciepłą wodę użytkową należy pamiętać, że temperatura wody grzewczej wychodzącej z pompy ciepła jest niższa niż w urządzeniach konwencjonalnych (kotły gazowe, olejowe itp.), w związku z tym dłuższy
będzie czas nagrzewania zbiornika. Dlatego, aby nie narażać użytkowników na nagły brak ciepłej wody, dobrany zasobnik c.w.u powinien
mieć odpowiednio większą pojemność zapewniającą komfort w przypadku nagłych zwiększonych rozbiorów ciepłej wody. Przyjmuje się,
że dla rodziny 4-5 osobowej odpowiedni będzie zasobnik o pojemności około 300 l. Podane tutaj wskazówki nie zastąpią profesjonalnego doboru zarówno w zakresie mocy pompy ciepła, jak i wielkości zasobnika c.w.u. Taki dobór najlepiej zlecić wykwalifikowanym
firmom mającym doświadczenie w zagadnieniach związanych z pompami ciepła.
Instalacja dolnego źródła w przypadku pomp powietrze-woda ogranicza się jedynie do zamontowania jednostki zewnętrznej. Miejsce,
w którym ma być zlokalizowana, powinno być dobrane tak, by nikomu
nie przeszkadzała jej praca, mimo że pozom ciśnienia akustycznego
jest stosunkowo niski i wynosi maksymalnie 50 dBA. Najczęściej
montuje się je z tyłu budynków na ścianie zewnętrznej lub betonowych postumentach. Ważne jest, by jednostka nie była narażona na
silne podmuchy wiatru od przodu. Może to spowodować zmniejszenie mocy i sprawności urządzenia. Dobrze jest też zbudować daszek
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Fot. 2. Jednostka wewnętrzna z widocznymi rurami
chłodniczymi w białej izolacji (fot. Womar)

Fot. 3. Zawór 3-drogowy (fot. Womar)

Fot. 4. Parownik (fot. J.Kapuśniak, GLOBEnergia)

chroniący jednostkę od śniegu i deszczu. Można również zabudować boki urządzenia, zachowując minimalne odległości określone w instrukcjach montażowych oraz zapewniając dostęp serwisowy. Należy
pamiętać, że podczas pracy w trybie grzania jednostka
zewnętrzna schładza powietrze, w związku z czym na
lamelach parownika skrapla się wilgoć, co w temperaturach ujemnych prowadzi do powstania warstwy
lodu. Jednostka wtedy automatycznie się odmraża
odwracając chwilowo obieg. Powoduje to spływanie
spod niej dość dużych ilości wody, która po niedługim czasie ponownie zamarza na podłożu. Aby uniknąć powstawania grubych warstw lodu, jednostka
często wieszana jest nad warstwą luźnego żwiru, obniżoną w stosunku do reszty terenu, w której woda może
swobodnie zamarzać. Innym sposobem jest odprowadzenie wody rurą kanalizacyjną, jednak aby uniknąć gromadzenia lodu, rura ta musi mieć odpowiednio dużą średnicę (minimum 100 mm), powinna

być też wyposażona w kabel grzewczy uniemożliwiający zamarzanie wody wewnątrz. Można także spotkać
instalacje, w których woda z jednostki swobodnie skapuje na betonowy postument tworząc po pewnym czasie warstwę lodu, w takich przypadkach trzeba pamiętać, aby zamontować jednostkę na dłuższych „nogach”
(fot. 1.), żeby lód nie uszkodził urządzenia. Jak wspomniano wcześniej, jednostka wewnętrzna jest połączona z zewnętrzną przewodem elektrycznym oraz
dwoma miedzianymi przewodami chłodniczymi.
Zazwyczaj jest to przewód o średnicy 5/8 cala, w którym płynie czynnik chłodniczy w postaci gazu, oraz
węższy przewód cieczowy (płynie w nim skroplony
czynnik chłodniczy), który w zależności od mocy
pompy ma średnicę 3/8 lub 1/4 cala. Każdy z przewodów posiada izolację termiczną. Gdy moc pompy
oraz miejsca montażu jednostek zostaną ustalone
odpowiednio wcześniej, wówczas przewody można
poprowadzić już na etapie stanu surowego budynku.

Zaoszczędzi to późniejszego kucia wykończonych
ścian bądź rozcinania elewacji. Należy zwrócić uwagę,
by przewody w żadnym miejscu nie zostały załamane.
Gdy istnieje taka możliwość, przewody chłodnicze
wewnątrz budynku można ułożyć w rurze osłonowej.
Splitowe systemy powietrze-woda to jedne z najszybszych i najłatwiejszych w montażu pomp ciepła.
Ważne jest jednak, by dobrze zaplanować i dobrać
instalację, pamiętając o wspomnianych wyżej zagadnieniach. Pozwoli to uniknąć dodatkowych przeróbek
w gotowym domu, wpłynie pozytywnie na bezawaryjność i żywotność systemu oraz zapewni niskie koszty
eksploatacyjne i satysfakcję użytkowników.

Jakub Kapuśniak
GLOBEnergia
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POMPY CIEPŁA / dolne źródła

Dolne źródła dla pomp ciepła
kolektor gruntowy poziomy
Kolektor gruntowy poziomy to jedno z najpopularniejszych rozwiązań
dolnych źródeł dla pomp ciepła. Jest to głównie uwarunkowane łatwością
zastosowania oraz niezawodnością tego typu rozwiązań. Nie bez znaczenia są też koszty wykonania gruntowego poziomego wymiennika ciepła,
znacznie niższe niż ma to miejsce przy zastosowaniu kolektora gruntowego pionowego.
Podobnie jak w przypadku zastosowania innych rodzajów dolnych
źródeł, tak kolektor gruntowy poziomy powinien charakteryzować się,
dużą akumulacyjnością ciepła oraz zdolnością odbudowy potencjału
energetycznego w odpowiednim czasie, niskimi kosztami poboru ciepła, niezawodnością podczas założonego okresu eksploatacji i możliwie najniższymi kosztami budowy. Przy podejmowaniu decyzji odnośnie wyboru dolnego źródła ciepła, trzeba, rzecz jasna, mieć na uwadze,
czy istnieje techniczna możliwość wykonania tego typu instalacji, co
w praktyce oznacza zweryfikowanie czy jest wystarczająca powierzchnia dostępnego pod kolektor terenu. W przybliżeniu można wstępnie oceniać, że powierzchnia na której zostanie ułożony kolektor jest
2-3 krotnie większa od powierzchni użytkowej budynku, który będzie
ogrzewany pompą ciepła.
Czym jest kolektor gruntowy poziomy?
Kolektor gruntowy poziomy wykonywany jest z rur polietylenowych
(rzadziej polipropylenowych lub polibutylenowych), układanych na
głębokości ok. 30 cm poniżej głębokości przemarzania gruntu (głębokości przemarzania gruntu charakterystyczne dla poszczególnych
rejonów Polski przedstawia mapa) w postaci układów płaskich równoległych lub wężownicowych czy spiralnych.

Głębokość układania rur poziomego wymiennika ciepła wynika
z konieczności zapewnienia optymalnej temperatury dolnego źródła
ciepła. Poniżej strefy zamarzania gruntu występują co prawda wahania
temperatury (związane ze zmianą temperatury powietrza atmosferycznego – przebieg zmian temperatury gruntu w ciągu roku; odchylenie
temperatury gruntu od temperatury średniorocznej), ale rekompensowane są one przez wyższą temperaturę gruntu przy powierzchni terenu
niż w głębi na początku sezonu grzewczego oraz wzrastającą temperaturę powietrza atmosferycznego na koniec sezonu grzewczego,
umożliwiającą odbudowę potencjału energetycznego dolnego źródła
ciepła. W celu umożliwienia takiej sytuacji oraz aby zapobiec uszkodzeniu kolektora, teren nad nim powinien być wolny od trwałej zabudowy oraz drzew, które mogą trwale zacieniać teren nad kolektorem.
Ponadto, kolektor powinien być oddalony od budynku o 2–4 m.
Przy wykonywaniu kolektora gruntowego poziomego kluczowy
jest rodzaj gruntu oraz jego wilgotność, mające wpływ na wielkość odbieranego strumienia ciepła. Istotne są także lokalne
warunki klimatyczne (wspomniana powyżej głębokość przemarzania gruntu). Dla gruntów wilgotnych wartość ta oscyluje na poziomie 30–40 W/m2, natomiast w gruntach suchych (piaski) na poziomie
10–15 W/m2.
Jednostkowa moc cieplna pobierana z gruntu w zależności od
jego rodzaju (M. Rubik, 2006)
Rodzaj gruntu
Suchy grunt piaszczysty
Wilgotny grunt piaszczysty
Suchy grunt gliniasty
Wilgotny grunt gliniasty
Nasycony wodą piasek / żwir

Jednostkowa moc cieplna
pobierana z gruntu [W/m2]
10–15
15–20
20–25
25–30
30–40

Metodyka obliczeń długości kolektora gruntowego poziomego
Z kolektorem gruntowym poziomym może współpracować pompa
ciepła typu solanka/woda. Na etapie projektowania najpierw określane jest zapotrzebowanie budynku na ciepło w oparciu o analizę jego energochłonności oraz przeznaczenie (centralne ogrzewanie, zapotrzebowanie na ciepłą wodę użytkową oraz wentylację).
Następnie dobierana jest pompa ciepła o odpowiedniej mocy i dolne
źródło ciepła na podstawie mocy chłodniczej pompy (należy odczytać moc chłodniczą ze specyfikacji technicznej pompy ciepła). Takie
podejście do doboru dolnego źródła ciepła jest podejściem uproszczonym, obarczonym błędem. Większość firm produkujących pompy
ciepła dostarcza swoim instalatorom narzędzie w postaci programów doborowych, na podstawie których, symulując przybliżone
ilości energii cieplnej produkowanej przez pompę ciepła w ciągu
roku zarówno na potrzeby c.o. jak i c.w.u. można określić ilość

Fot. Rehau

Rury kolektora gruntowego poziomego, podobnie jak w przypadku
kolektora pionowego, wypełnione są roztworem glikolu (etylenowego bądź częściej propylenowego), który krążąc w nich odbiera ciepło (ogrzewa się) od gruntu. Ciepło przekazywane jest przez parownik
do czynnika roboczego wypełniającego instalację wewnętrzną pompy
ciepła. Czynnik roboczy po odebraniu ciepła zmienia stan skupienia z płynnego na gazowy (stąd nazwa tego elementu pompy ciepła
– parownik) stając się nośnikiem energii cieplnej. Sprężarka spiralna,
do której kierowany jest czynnik roboczy w postaci par, spręża je,
powodując podniesienie temperatury do wartości wystarczających dla
instalacji grzewczej centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej.
Gaz czynnika roboczego o wysokim ciśnieniu i wysokiej temperaturze
trafia do drugiego wymiennika ciepła w pompie ciepła zwanego skraplaczem, gdzie następuje przekazanie ciepła do tzw. górnego źródła
ciepła, czyli wody wypełniającej instalację grzewczą – zbiorniki, grzejniki, itp. W trakcie ochładzania się czynnika roboczego w wymienniku
ciepła rozpoczyna się proces skraplania czynnika roboczego, stąd
nazwa tego wymiennika – skraplacz. Następnie ochłodzony płyn przepływa przez zawór rozprężny, dzięki czemu czynnik roboczy powraca
do niskiego ciśnienia i ponownie trafia na parownik, gdzie odbiera
kolejną porcję ciepła dostarczoną przez dolne źródło ciepła. W ten

sposób zamyka się cykl pracy pompy ciepła obejmujący cztery fazy:
parowanie, sprężanie, skraplanie i rozprężanie.
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Należy pamiętać, że dokładność obliczeń długości rur kolektora gruntowego poziomego jest w znacznym stopniu uzależniona od precyzji rozpoznania budowy geologicznej terenu (współczynnik przewodności ciepła, ciepło właściwe, wilgotność,
nasiąkliwość).
Roboty ziemne związane z wykonaniem kolektora gruntowego poziomego
powinny być prowadzone zgodnie z przepisami BHP oraz wytycznymi zawartymi w normach:
BN-83/8836-02 „Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze”
PN-B-02480:1980 „Grunty budowlane. Podział, nazwy, symbole i określenia”
PN-B-10725:1981 „Wodociągi, przewody zewnętrzne. Wymagania i badania przy odbiorze”

Metodyka pracy nad wykonaniem kolektora gruntowego poziomego:

Mapa Polski głębokości przemarzania gruntu

energii którą należy pozyskać z dolnego źródła i na tej podstawie wyliczyć optymalną
wielkość kolektora gruntowego. Idealnym rozwiązaniem w przypadku wykorzystania pompy ciepła dla celów centralnego ogrzewania oraz ciepłej wody użytkowej są
instalacje umożliwiające obniżenie temperatury górnego źródła, czyli np. zastosowanie ogrzewania płaszczyznowego, a nie grzejnikowego.
W sposób uproszczony długość kolektora gruntowego poziomego można obliczyć ze wzoru podanego poniżej (K. Kempkiewicz, 2008). Nie uwzględnia on jednak odcinków przyłączeniowych do rozdzielaczy oraz odcinków rur ułożonych od
siebie bliżej niż 1 m.
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Prace nad wykonaniem kolektora gruntowego poziomego powinny być zaplanowane
w sposób umożliwiający ich zakończenie przed wystąpieniem ujemnych temperatur
powietrza zewnętrznego. Po wykonaniu instalacji dolnego źródła ciepła oraz zamontowaniu pompy ciepła i układu hydraulicznego łączącego kolektor z pompą, należy
wypełnić ją roztworem wodnym glikolu do ciśnienia roboczego 0,2–0,3 MPa.
Wady i zalety kolektora gruntowego pionowego
Niewątpliwą zaletą kolektora gruntowego poziomego jest łatwość zastosowania tego
typu rozwiązań oraz jego niezawodność. Jako wadę należy wymienić przede wszystkim posiadanie odpowiednio dużej powierzchni dostępnego terenu (2-3 krotność
powierzchni ogrzewanej) oraz brak możliwości zagospodarowania miejsca nad instalacją kolektora, która powinna być wolna od stałej zabudowy i drzew. Rekompensatą
dla inwestorów są za to w przypadku tego typu rozwiązań znacznie niższe koszty
wykonania, niż ma to miejsce w przypadku kolektora gruntowego pionowego.
Literatura
1. K. Kempkiewicz, 2008: Dolne źródło ciepła. Podstawy doboru kolektora gruntowego pionowego, GLOBEnergia 1/2008
2. M. Rubik, 2006: Pompy ciepła – poradnik, Warszawa 2006
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Energooszczędne źródła energii
w domu agroturystycznym

Polska, część zachodnia: Pojezierze Lubuskie, Gryżyński Park
Krajobrazowy, malownicza wieś Gryżyna – stoi tu stary dom
powstały ze 150-letniej drewnianej stodoły, która została zmodernizowana oraz komfortowo wyposażona i pełni teraz funkcję
całorocznego domu wypoczynkowego. Powierzchnia użytkowa
obiektu wynosi ok 175 m2, jednakże ze względu na bardzo dużą
kubaturę została ona podzielona na dwie główne części: dolną –
dzienną (z jadalnią i kuchnią) oraz górną – sypialnianą (z czterema pokojami i łazienkami). Dodatkowo w piwnicy znajduje się
sauna oraz minisiłownia. Pensjonat od 2005 roku jest w stanie
ugościć 16 osób, zapewniając im wiele atrakcji.
W zmodernizowanej stodole ciekawie rozwiązano system ogrzewania,
który – oprócz tradycyjnego kominka – ma ekologiczne źródła energii, tj. pompę ciepła oraz kolektory słoneczne. Instalacja ogrzewania
została zaprojektowana w taki sposób, żeby poszczególne urządzenia
współpracowały ze sobą i uzupełniały się w ramach jednego systemu.
Połączono instalację pompy ciepła z układem kolektorów słonecznych i układem indywidualnego sterowania temperaturami poszczególnych pomieszczeń. Celem zmniejszenia wymaganej mocy pompy
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ciepła oraz obniżenia kosztów eksploatacyjnych w budynku zamontowano układ wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła.
Zastosowano pompę ciepła glikol/woda SWC 140H/K z pasywnym
chłodzeniem firmy Alpha-InnoTec. Moc grzewcza urządzenia wynosi
13,7 kW przy B0/W35, a współczynnik wydajności COP 4,5 również
przy B0/W35. Jednostka ta współpracuje z wymiennikiem pośrednim w układzie glikol–woda. Przy pensjonacie zostały wywiercone
dwie studnie – czerpna oraz zrzutowa. Z pierwszej pobierane jest ok
4–6m3/h wody gruntowej znajdującej się na głębokości 8 m. Woda ta
nawet zimą osiąga temperaturę ok 13oC, dzięki niej COP urządzenia
może wzrosnąć do wartości 5,7, a moc grzewcza do 19 kW. Wysoka
moc i sprawność pompy ciepła wymagana jest przede wszystkim ze
względu na bardzo duże zapotrzebowanie ciepłej wody użytkowej,
która dla komfortu gości powinna być przygotowywana w bardzo krótkim czasie i w dużej ilości. Ze względu na wysoką zawartość minerałów w czerpanej wodzie wykorzystano wymiennik pośredni w celu
przepłukiwania układu i ochrony wymiennika glikolowego pompy.
W tym przypadku woda gruntowa wykorzystywana jest do dwóch
celów: pierwszy – jako źródło energii dla pompy ciepła, drugi – jako
woda użytkowa.
W układzie znajduje się zbiornik buforowy o pojemności 300 l.
Zgromadzona woda ze zbiornika akumulacyjnego przepływa bezpośrednio do instalacji c.o. – do obiegu grzejników oraz obiegu ogrzewania podłogowego. W systemie podłogowym zainstalowano zawór
mieszający, który w krytycznej sytuacji obniża temperaturę zasilania
poprzez zmieszanie wody ze zbiorników z chłodniejszą wodą wracającą z instalacji grzewczej. Oprócz tego w salonie zastosowano czujnik
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temperatury na podczerwień, analizujący temperaturę podłogi, ograniczając przepływ
zbyt gorącego (w zimie) lub zimnego (w lecie) czynnika grzewczego/chłodniczego.
W wyniku takiego działania temperatura podłogówki w sezonie grzewczym nie przekracza 29oC, pomimo że woda zgromadzona w zbiornikach może mieć 50oC. Z kolei
w sezonie chłodniczym uniemożliwia niekomfortową pracę układu ze zbyt niską temperaturą podłogi. Czujniki tego typu, zamontowane w różnych pomieszczeniach domu,
mają również za zadanie sterowanie indywidualnymi temperaturami w poszczególnych pomieszczeniach, dając poczucie pełnego komfortu cieplnego mieszkańcom.
Oprócz ogrzewania domu agroturystycznego zimą, pompa ciepła dodatkowo przyjemnie chłodzi wnętrze latem za pośrednictwem układu grzewczego. Podczas chłodzenia pompa ciepła równolegle może dostarczać ciepło do zasobnika wody użytkowej wykorzystywanej do czynności domowych, np. do kąpania. Można zatem
stwierdzić, że energia elektryczna napędzająca pracę pompy cieplnej jest zużywana
w sposób racjonalny.
Do wstępnego podgrzewania ciepłej wody użytkowej służy głównie instalacja solarna,
która okazała się idealnym rozwiązaniem, gdyż podgrzewa wodę w słoneczne dni
zupełnie za darmo. Zmniejszone zostały koszty eksploatacyjne pompy ciepła, ponieważ podczas ładnej pogody jej pracę wspomagają kolektory słoneczne. W okresach
niepogody wykorzystywana jest woda podgrzana przez pompę ciepła i zgromadzona
we wstępnym zbiorniku solarnym. Mechanizm działania jest następujący: w zbiorniku instalacji solarnej znajduje się ciepła woda nagrzana dzięki kolektorom solarnym podczas słonecznej pogody. Woda ta płynie do zasobnika o pojemności 400 l
WWS 405 firmy Alpha-InnoTec, w którym gromadzony jest zapas podgrzanej wody
na wypadek, gdyby niezbędne było np. szybkie napełnienie wanny.

Ciągle jeszcze spotykamy się z obiegową opinią, iż stosowanie źródeł energii odnawialnej jest kosztowne. Jednakże przy przemyślanej inwestycji może się okazać, że
zastosowanie bardzo nowoczesnych systemów grzewczych nie musi być wcale dużo
droższe od tradycyjnych układów opartych na paliwach kopalnych. Dzięki rezygnacji z przyłączy, kominów, miejsc składowania opału różnica w kosztach inwestycyjnych całej budowy zmieni się jedynie o jakieś 2–3%, co miało miejsce w przypadku opisywanej inwestycji. Różnica ta dość szybko niweluje się poprzez dużo
niższe koszty eksploatacji budynku. Z kolei, analizując układ grzewczy wykorzystujący pompę ciepła już z instalacją chłodzenia pasywnego, okazuje się, że system
tego typu będzie zarówno tańszy inwestycyjnie, jak i eksploatacyjnie, niż dotychczas stosowane rozwiązania. Gdyby w opisywanym obiekcie zastosowano tradycyjne ogrzewanie i zespół klimatyzatorów w całym budynku, to koszt takiego układu
rzeczywiście byłby wysoki, a koszty eksploatacyjne w sezonie letnim byłyby przeszło trzy razy wyższe niż w sezonie zimowym (obecnie wynoszą one ok. 200–300 zł
na miesiąc). W tej sytuacji bez wahania można stwierdzić, że opisana wyżej inwestycja była opłacalna.

REKLAMA

Cała instalacja ogrzewania, chłodzenia i c.w.u w domu wypoczynkowym Gryżyna
jest dość skomplikowana. Zaprojektował ją, wykonał i zainstalował sam właściciel
obiektu – Paweł Aulich prowdzący firmę Eko-Instalacje w Zielonej Górze.

Dorota Cegłowska, Bartosz Bigosiński
Przedsiębiorstwo „Hydro-Tech” Konin
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Miejsce pompy ciepła w UE
Jaka jest min. wartość SPF w Dyrektywie OZE?

Jeszcze do niedawna nierzadko można było się spotkać ze stanowiskiem, że sprężarkowe pompy ciepła zasilane „brudnym” prądem,
nie korzystają z energii odnawialnej. Dyrektywa 2009/28/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie promowania stosowania energii
ze źródeł odnawialnych wprowadza klarowny zapis w zakresie wykorzystania energii odnawialnej przez sprężarkowe pompy ciepła.
Określa on, że pompa ciepła przy spełnieniu warunku min. wartości rocznego współczynnika efektywności SPF może być uznana za
taką, która korzysta z odnawialnej energii.
Niestety w ślad za dyrektywą nie poszły jeszcze żadne szczegółowe
wytyczne z Komisji Europejskiej związane z podaniem metody szacowania współczynnika SPF. Prawdopodobnie będziemy musieli na
nie poczekać co najmniej dwa lata.
Brak szczegółowych wytycznych do dyrektywy OZE sprawia, że stosunkowo swobodnie można ją interpretować.
W kilku artykułach w naszej prasie fachowej pojawiły się opinie, że
dla warunków polskich dyrektywa OZE określa min. wartość SPF
dla pomp ciepła wynoszącą wartość 3,45.
Kolejna opinia, będąca niejako konsekwencją poprzedniej tezy,
że wszystkie pompy ciepła typu powietrze-woda nie korzystają
z energii odnawialnej, gdyż średnia wartość SPF z danych statystycznych GUS wynosi ok. 3,0.
Z Dyrektywy OZE wynika niezbicie, że minimalna wartość SPF
wynosi 2,88, co pozwala jednoznacznie obalić wcześniej opisane
stanowiska.
Co to jest SPF?
Sezonowy współczynnik efektywności sprężarkowej pompy ciepła
(ang. Seasonal Performance Factor – SPF, ang. Seasonal Coefficient
of Performance – SCOP lub niem. Jahresarbeitszahl – JAZ) określa
relację energii grzewczej przekazanej przez pompę ciepła do instalacji grzewczej w stosunku do dostarczonej do niej energii elek-
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trycznej. Jako okres porównawczy dla SPF przyjmuje się rok.
Można zdefiniować kilka typów SPF (rys. 1).
To, z jakim rodzajem SPF mamy do czynienia w dyrektywie,
dowiemy się dopiero wtedy, gdy Komisja Europejska ustanowi
dokładne wytyczne do dyrektywy OZE. Ale z dużym prawdopodobieństwem można przyjąć, że będzie to systemowy SPF.
SPF źródła ciepła (agregatu)
Iloraz sumy pobranego ciepła z dolnego źródła EDŹ i energii elektrycznej pobranej przez sprężarkę Es do pobranej energii elektrycznej Es .
SPFsprężarki= (EDŹ +Es)/Es
Ten sposób określania SPF nie pozwala zapewnić poprawnej analizy efektywności.
SPF systemowy
Iloraz sumy pobranej energii z dolnego źródła EDŹ i zastosowanej energii napędowej EN przez pobraną energię z części urządzeń napędowych i pomocniczych pompy ciepła EN (sprężarka,
pompa dolnego źródła, pompa obiegowa c.o., grzałka elektryczna, regulator).
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SPFsystemowy= (EDŹ +EN)/EN
W niektórych krajach nie uwzględnia się energii elektrycznej pobranej przez pompę obiegową
c.o. W zależności od rodzaju konkretnej instalacji
grzewczej ilość energii dla pompy obiegowej może
być uwzględniana (układy z buforem c.o.) lub nie
(układy zasilania bezpośredniego ogrzewania podłogowego – bez buforu).
SPF instalacyjny
Iloraz sumy pobranego ciepła z dolnego źródła EDŹ
i zastosowanej energii napędowej EN oraz energii
z wszystkich urządzeń napędowych i pomocniczych
pompy ciepła ENC (sprężarka, pompa dolnego źródła,
pompa obiegowa c.o., grzałka elektryczna, regulator, pompy cyrkulacyjne c.w.u., pompy obiegowe
c.o. za buforem).
SPFinstalacyjny= (EDŹ+ EN)/ENC
Od czego zależy realna wartość SPF?
Ważnym parametrem wpływającym na końcową
wartość współczynnika SPF jest wartość współczynnika efektywności pompy ciepła COP (ang.
Coefficient of Performance) dla pompy ciepła. Jest
ona mierzona w certyfikowanych laboratoriach
badawczych zgodnie z aktualną normą PN EN 14511
w ustalonych warunkach pracy pompy ciepła. Do
pomiaru wartości COP przy parametrach pracy np.
B0W35 (solanka – wej./wyj. -3/0oC, woda grzewcza – zasil./powrót 35/30oC) bierze się pod uwagę
energię pobraną przez pompę dolnego źródła (lub
wentylatora), jak również energię pobraną przez
pompę obiegową c.o. i regulator.
Mimo osiągania w nowych konstrukcjach pomp
ciepła coraz wyższych wartości COP (pow. 5,5 dla
pomp typu woda/woda dla W10W35 i pow. 4,5
dla typu pomp solanka/woda B0W35, pow. 4,0
dla pomp typu powietrze/woda A2W35), decydujący wpływ na wartość SPF mają jakość projektowania, wykonania i uruchomienia instalacji
z pompą ciepła.
Nawet pompa ciepła o najwyższej wartości COP,
pracująca w nieprawidłowych warunkach, osiągać będzie niskie wartości rocznego współczynnika
efektywności SPF.
Inne, ważne czynniki wpływające na wartość SPF
pompy ciepła to:
• warunki klimatyczne dla budynku (temperatury
zewnętrzne, czas trwania sezonu grzewczego,
liczba stopniodni grzewczych)
• charakterystyka cieplna budynku (temperatura
graniczna grzania, izolacyjność budynku, udział
zysków ciepła w bilansie cieplnym)
• parametry źródła ciepła (typ źródła ciepła, wielkość dolnego źródła)
• parametry instalacji grzewczej (rodzaj instalacji,
temperatura zasilania, temperatura c.w.u.)
• sposób pracy instalacji (np. czy załączona jest
grzałka elektryczna)

Rys. 1. Zakres określania współczynnika SPF w instalacji z pompą ciepła

• zachowanie się użytkownika instalacji (temperatura pomieszczeń, temperatura i zużycie c.w.u.,
załączanie grzałki elektrycznej)
Minimalna wartość SPF
wynikająca z dyrektywy OZE
Zagadnienie określenia minimalnej wartości SPF
wydaje się być kluczowym dla promowania pomp
ciepła o wysokiej efektywności. Może mieć też decydujący wpływ na stworzenie finansowych systemów wsparcia pomp ciepła jako odnawialnych źródeł energii.
Zgodnie z dyrektywą OZE minimalna wartość SPF
dla pompy ciepła zależy od współczynnika η średniej sprawności konwersji energii pierwotnej w elektryczną. Nieprzypadkowo współczynnik η jest średnią dla UE (z danych Eurostatu).
Wartość ta obecnie wynosi η=40% i została przywołana np. w decyzji Komisji 2007/742/WE z dnia 9
listopada 2007 r. (Dz. U. L 301 z 20.11.2007, s. 14.).
Mimo że w Polsce wartość jest niższa (ok. η=35%),
to ustawodawca europejski wskazuje wyraźnie
do stosowania wartość średnią η dla krajów Unii

Europejskiej (dane Eurostat), a nie wartość η dla
konkretnego kraju.
Na podstawie wzoru z załącznik VII dyrektywy OZE
minimalna wartość SPF dla uznania pompy ciepła
jako OZE wynosi obecnie 2,88.
η=0,4 => SPF min 2010 > 1,15/0,4 = 2,88
Od wielu lat kraje Unii Europejskiej podejmują działania prowadzące do zwiększania efektywności
przetwarzania energii pierwotnej w elektryczną.
Systematycznie rośnie również udział zielonej energii (energia wiatru, wody, ogniwa fotowoltaiczne,
biomasa).
Wraz ze zwiększaniem udziału tzw. zielonej energii
kosztem „brudnej” energii wzrasta wartość współczynnika η.
Szacuje się, że w roku 2020 współczynnik η, jako
wartość średnia dla UE, będzie wynosił ok. 50%,
minimalna wartość SPF dla uznania pompy ciepła
jako OZE wynosić będzie 2,3 (por. rys. 2).
η=0,5 => SPF min 2020 > 1,15/0,5 = 2,3

Rys. 2. Minimalna wartość SPF w zależności od współczynnika η
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dla wspomagania ogrzewania w budynkach jednorodzinnych udział energii odnawialnej wynosi od ok.
10% do maks. 30%. Tak niski udział wynika ze stosunkowo niskich realnych współczynników pokrycia
zapotrzebowania na energię grzewczą obecnych termicznych instalacji słonecznych (jak wiadomo okres
największego zapotrzebowania c.o. nie pokrywa się
z intensywnym promieniowaniem słonecznym).
Dla porównania instalacja grzewcza z pompą ciepła
posiadając min. wsp. SPF 2,88 korzysta już w 65%
energii odnawialnej.
Jeżeli porównujemy zastosowanie kolektorów słonecznych tylko na cele podgrzewania ciepłej wody
użytkowej, udział energii odnawialnej wynosi od ok.
50% do maks. 70% w ujęciu rocznym. Pompa ciepła
uzyskuje porównywalną wartość energii odnawialnej (70%) przy współczynniku SPF na cele c.w.u.
wynoszącym 3,4 (rys. 3).
Rys. 3. Udział energii odnawialnej przejmowanej przez pompę ciepła dla wsp. η=0,4 (40%)

Przy okazji warto pokazać istnienie pewnego
paradoksu:
Instalacja z pompą ciepła, dla której wartość SPF
równa jest 2,9 zapewnia udział energii odnawialnej
równy 66%. Pompa ciepła, dla której wartość SPF
wynosi 2,8, nie jest obecnie uznawana jako przejmująca energię odnawialną. Ale w 2020 ta sama
wartość SPF=2,8 pozwoli uznać pompę ciepła jako
korzystającą z energii odnawialnej.
Rysunek 3 pokazuje udział energii odnawialnej
w całości energii grzewczej dla pomp ciepła o różnej
wartości SPF. Dla minimalnej obecnie wartości SPF
równej 2,88 (zgodnie z załącznikiem VII dyrektywy
OZE) wynosi ona 65%.
ERES /Qusable = 1 – 1/SPF = 1 – 1/ 2,88 = 65%
Dla wartości SPF pompy ciepła η równej 2,7 ilość
energii odnawialnej wynosi 0% (rys. 3). Zakładając,
że w 2020 wartość współczynnika konwersji energii pierwotnej w elektryczną η wyniesie 0,5, udział
energii odnawialnej dla tej samej wartości SPF=2,7
będzie wynosić 63% (nie jak obecnie 0%).
Czy pompa ciepła powietrze-woda korzysta
z energii odnawialnej?
Szacując wartości SPF różnych pomp ciepła (kilkanaście pomp ciepła różnych producentów) za
pomocą programu symulacyjnego WP-OPT, symulowana wartość SPF systemowego (z uwzględnieniem pompy obiegowej, wentylatora i grzałki elektrycznej) zmieniała się w zakresie od 2,9 do 3,8.
Symulacje zostały wykonane dla następujących
założeń:
• budynek niskoenergetyczny o pow. 250 m2
• moc projektowa – 9,5 kW
• roczne zapotrzebowanie ciepła dla c.o. – 14.000
kWh
• roczne zapotrzebowanie ciepła dla c.w.u. – 4.500
kWh

• parametry ogrzewania: ogrzewanie płaszczyznowe (podłogowe), zasilanie/ powrót: 35/30oC
• lokalizacja – Kraków (III strefa temp. projektowa
-20oC)
Wszystkie analizowane instalacje z pompami ciepła
korzystają z energii odnawialnej zgodnie z dyrektywą OZE, (energia odnawialna stanowi od 65% do
74%).
W przypadku wyższych temperatur zasilania niż
50oC (ogrzewanie grzejnikowe), wartość wsp. SPF
> 2,9 można uzyskać również poprzez współpracę
z kotłem gazowym lub olejowym za zasadzie trybu
pracy biwalentnego alternatywnego.
Poniżej temperatury biwalencyjnej (przełączenia)
np. 0oC następuje wyłączenie pompy ciepła, a załączenie tylko szczytowego źródła ciepła (np. kotła
gazowego).
W najbliższych kilku latach możemy się spodziewać dalszego ulepszenia technologii pomp ciepła
typu powietrze/woda pod kątem jeszcze wyższej
efektywności.
Już teraz wiemy, że czeka nas rewolucja technologiczna, m.in. wprowadzenie nowych energooszczędnych wentylatorów, elektronicznych pomp
obiegowych, elektronicznych zaworów rozprężnych,
modulowanych sprężarek, szybkiej techniki rozmrażania parowników.
Całkowite przekreślanie efektywności pomp ciepła
typu powietrze/woda w tym świetle wydaje się nieuzasadnione, a może również mocno szkodliwe dla
rozwoju technologii pomp ciepła w Polsce.
Porównanie udziału energii odnawialnej dla
instalacji pomp ciepła oraz systemów wspomagania ogrzewania i c.w.u. za pomocą
kolektorów słonecznych
Porównanie korzystania z energii odnawialnej przez
pompy ciepła w porównaniu z termicznymi systemami słonecznymi w połączeniu z kotłami gazowymi wypada niezwykle korzystnie dla pomp ciepła, również dla typu powietrze/woda.
W przypadku zastosowania kolektorów słonecznych
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Pomiar czy szacowanie SPF?
Idea wprowadzenia min. wartości SPF w dyrektywie OZE związana jest z założeniem, że ważnym
elementem doboru instalacji z pompą ciepła jest
wcześniejsze szacowanie wsp. SPF.
Metody pomiaru wsp. SPF wymagają zastosowania opomiarowania, zarówno zużycia energii elektrycznej, jak również odbioru ciepła dla c.o. i c.w.u.
Metodologia pomiaru rzeczywistego wsp. SPF nie
jest całkiem jednolita i jednoznaczna.
Typowym rozwiązaniem jest zastosowanie licznika ciepła, który mierzy energię cieplną przekazaną do instalacji c.o. i c.w.u. oraz licznika energii
elektrycznej.
W zależności od rodzaju instalacji uwzględnia się
lub nie ilość energii pobranej przez pompę obiegową (np. w systemach bezpośredniego zasilania
ogrzewania podłogowego z pompy ciepła, pompa
obiegowa c.o. nie jest uwzględniana).
Niektórzy producenci pomp ciepła wbudowują
w urządzenia systemy pomiaru energii dolnego
źródła. Mając zamontowany licznik energii elektrycznej na obwodzie pompy ciepła, można w bardzo prosty sposób określić współczynnik SPF (rys. 4).
Dla przykładu w Niemczech warunkiem uzyskania dotacji na pompę ciepła jest takie zastosowanie opomiarowania, które pozwala zmierzyć roczny
współczynnik efektywności pompy ciepła.
Główną zaletą metody szacowania SPF jest to, że
można podejmować racjonalne decyzje na etapie
projektowania instalacji z pompą ciepła.
Metody szacowania wartości SPF
Od kilkunastu lat stosowane są w Europie różne
metody szacowania współczynnika SPF. Najbardziej
znane z nich to:
• niemiecka metoda w oparciu o wytyczne VDI 4650
(ostatnia modyfikacja pochodzi z marca 2009;
w Niemczech dostępne są specjalne strony internetowe lub programy komputerowe do szacowania SPF w oparciu o ww wytyczne
• szwajcarska metoda WPesti adaptowana również
przez Austrię pod nazwą JAZCALC. Na stronach
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inernetowych dostępny jest dla każdego bezpłatny
arkusz kalkulacyjny w Excelu
• austriacka metoda OIB RL 6
• norma PN-EN 15316-4-2:2008 (nie znalazła jak
dotąd żadnego praktycznego zastosowania w programach komputerowych)
• komputerowe programy symulacyjne (np.
WP-OPT)
Ciekawym rozwiązaniem, dla ewentualnego wykorzystania w polskich warunkach, wydaje się być
metoda WPesti opracowana na zlecenie Kantonu
Szwajcarskiego. Została ona poddana weryfikacji na
podstawie wyników największego projektu badawczego pomp ciepła w Szwajcarii FAWA. W ramach
projektu przeprowadzono analizę wsp. SPF dla
ponad dwustu pomp ciepła.
Wadą lub raczej ograniczeniem tej metody jest
konieczność wprowadzenia stosunkowo wielu parametrów dotyczących instalacji do arkusza kalkulacyjnego. Zaletą jest duża dokładność otrzymywanych wyników.
Narzędzie po odpowiedniej adaptacji mogłoby być
stosowane z powodzeniem również w Polsce. Tak
zrobiono w Austrii, wprowadzając do powszechnego stosowania ogólnie dostępny arkusz kalkulacyjny JAZCALC. Jest to dobry przykład skutecznego
działania, które warto powtórzyć i u nas.
Moim zdaniem nie należy biernie czekać kolejne
dwa lata na ruch Komisji Europejskiej i jak najszybciej poszukać już teraz odpowiedniego narzędzia do
szacowania SPF.
Komputerowe programy symulacyjne
Najlepszym i zarazem najbardziej dokładnym narzędziem do szacowania SPF są komputerowe programy symulacyjne. Dobierając i symulując pracę
pompy ciepła, instalacji dolnego i górnego źródła

Rys. 4. W niektórych pompach ciepła wbudowane są liczniki energii pobranej z dolnego źródła, co znacząco ułatwia obliczanie wsp. SPF

w konkretnej lokalizacji klimatycznej i dla konkretnego budynku, można z dokładnością sięgającą
nawet 5% oszacować wsp. SPF. Przykładem takiego
programu jest geoSOFT z bazą pomp ciepła firmy
Vaillant oraz program komputerowy tego samego
producenta oprogramowania o nazwie WP-OPT
z bazą kilkuset pomp ciepła różnych producentów.
Po wprowadzenia ok. trzydziestu różnych parametrów (np. temperatura pomieszczenia, moc obliczeniowa, zyski ciepła, temp. graniczna, lokalizacji
budynku, parametry gruntu lub temperatur powietrza, typ pompy ciepła, temperatura biwalencyjna
itd.) można uzyskać jako wynik szacowane wartości SPF zarówno dla samego źródła ciepła, jak i dla
pompy ciepła z wszystkimi urządzeniami pomocniczymi (sprężarka, grzałka, pompy dolnego i górnego
źródła, ew. rozmrażanie parownika). Przykładowy
widok ekranu i wydruku z programu geoSOFT pokazany jest na rys. 5.

Rys. 5. Widok ekranu z wynikami symulacji SPF z programu komputerowego geoSOFT
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Poprzez zmianę dowolnego parametru (np. temperatury pomieszczeń, ilości pobieranej c.w.u. czy np.
wielkości dolnego źródła) można szybko zasymulować działanie pompy ciepła oraz trzymać nową
wartość wsp. SPF.
Wpływ skutków popełnianych błędów
w doborze instalacji z pompą ciepła na wartość SPF
Poniższy przykład pokazuje, jak istotne jest staranne
zaprojektowanie instalacji z pompą ciepła i jak duży
ma to wpływ na wartość SPF.
Korzystając z komputerowego programu symulacyjnego geoSOFT firmy Vaillant do doboru instalacji grzewczej z pompami ciepła obliczono SPF dla
poniższych założeń:
• pompa ciepła typu solanka/woda o mocy 10,3 kW
(wg 14511 dla B0W35)
• zapotrzebowanie ciepła na c.o. = 14000 kWh/sezon
• zapotrzebowanie ciepła na c.w.u. = 3700 kWh/sezon
• moc projektowa = 9,5 kW (projektowe straty ciepła budynku)
• temperatura graniczna grzania = 14oC
• lokalizacja: Kraków (III strefa, temperatura projektowa = -20oC)
• wewnętrzne i solarne zyski ciepła = 9500 kWh
• projektowa temp. zasilania/powrotu 35/30oC
• projektowa temperatura pomieszczeń = 20oC
• zapotrzebowanie c.w.u. = 200 l./doba
• temperatura c.w.u. 50oC
• brak cyrkulacji c.w.u.
• 2 pionowe wymienniki ciepła po 108 m głębokości
• chłodzenie pasywne (3000 kWh energii /sezon)
Otrzymany wynik symulacji pracy instalacji z pompą
ciepła wynosi odpowiednio: wartość systemowego
SPF = 4,36 (w zużyciu energii elektrycznej uwzględniono sprężarkę, pompę dolnego źródła, grzałkę,
regulator) oraz roczne łączne koszty zużycia energii
elektrycznej wynoszące 2127 zł/sezon (uwzględnione wszystkie odbiorniki elektryczne w tzw. mieszanej taryfie elektrycznej).
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Rys. 6. Wyniki symulacji SPF i rocznych kosztów energii dla różnych wariantów doboru

Na wykresie 6 pokazano kolejne wyniki symulacji
wartości SPF i rocznych kosztów dla przypadków,
w których zmienione są warunki doboru instalacji
z pompą ciepła.
Przypadek A – krótsze wymienniki ciepła 2 x 80 m
(zamiast 2 x 108 m)
Przypadek B – temperatura pomieszczeń 23oC
(zamiast 20 oC)
Przypadek C – zużycie ciepłej wody 300 litrów/
doba (zamiast 200 litrów/doba)
Przypadek D – temperatura
ciepłej
wody
w zasobniku 65oC (zamiast 50 oC)
Przypadek E – cyrkulacja c.w.u. pracująca
przez całą dobę (zamiast braku
cyrkulacji)
Przypadek F – instalacja grzejnikowa z temperaturą projektową zasilania 50oC
(zamiast instalacji ogrzewania
podłogowego z temp. 35 oC)
Na wykresie pokazano również narastające skutki
popełniania błędów (punkty na ciągłych liniach)
zarówno dla SPF, jak i rocznych kosztów energii elektrycznej. Jak widać, skutki błędów nie sumują się,
lecz potęgują. Są o wiele większe niż zwykła suma
odchyłek dla poszczególnych przypadków. Jest to
związane z tym, że poszczególne elementy systemu
z pompą ciepła oddziałują wzajemnie na siebie.
Po nałożeniu się wszystkich błędów (A-F), koszty

roczne przekraczają prawie 2,5-krotnie koszty dla
pierwszej kolumny (ozn. jako poprawny dobór),
a wartość współczynnika SPF wynosi tylko 2,85
(z 4,36) i jest poniżej min. wartości SPF wynikającej
z dyrektywy OZE (2,88). Oznacza to, że w tym przypadku pompa ciepła nie korzysta w ogóle z energii
odnawialnej (rys. 7), mimo że w pierwszym przypadku korzystała w 78%.
Brak taryf elektrycznych dla pomp ciepła – czyli wysoki SPF albo niskie koszty
eksploatacji
Zdarza się, że niektórzy projektanci czy instalatorzy dobierający instalacje z pompami ciepła pomijają znaczenie współczynnika SPF, patrząc wyłącznie
tylko na koszty inwestycyjne czy też na taki dobór
systemu, aby pompa ciepła mogła pracować w nocnej taryfie. Odbywa się to kosztem obniżenia wartości wsp. SPF.
Przykładem takiego podejścia jest instalacja z pompą
ciepła powietrze/woda o mocy 15 kW (A2W35 wg
normy PN EN 14511) zamontowana w budynku
o powierzchni ogrzewanej 200 m2, z zabudowanym buforem ciepła o objętości 1500 l. Dzięki
pracy sprężarki oraz częstemu załączaniu dodatkowej grzałki elektrycznej w taryfie nocnej, klient
uzyskuje stosunkowo niskie koszty eksploatacji.
Jednak systemowy współczynnik SPF w tej instalacji
wynosi tylko ok. 2,2.

Rys. 7. W przypadku skumulowania się wszystkich błędów A-F wartość SPF jest poniżej 2,88, a udział energii odnawialnej przekazywanej
przez pompę ciepła spada z 78% do 0%
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Przy odpowiedniej polityce państwa, wspierającej rozwój rynku pomp ciepła jako urządzeń dostarczających energię odnawialną, wprowadzenie specjalnej całodobowej tańszej taryfy dla pomp ciepła
pozwoliłoby użytkować w inny sposób urządzenie,
lepiej gospodarować energią odnawialną i osiągać
wyższe wartości SPF.
Dobrym przykładem są taryfy elektryczne dla pomp
ciepła u naszych południowych sąsiadów. Cena
energii elektrycznej dla pomp ciepła jest w Czechach
trzykrotnie niższa niż w przypadku używania energii elektrycznej do innych celów. Jednak warto tu
dopowiedzieć, że specjalne taryfy dla pomp ciepła
w Czechach nie zostały wprowadzone samodzielnie
przez zakłady energetyczne i dystrybucyjne. Zostały
one narzucone przez rząd.
Co można zrobić nie czekając na Brukselę?
Przy projektowaniu i wykonawstwie instalacji
grzewczych z pompami ciepła należy dążyć do uzyskiwania jak najwyższej wartości SPF.
Również działania producentów i dystrybutorów
oraz środowiska naukowego powinny być nakierowane na wdrażanie projektowania zintegrowanego
instalacji z pompami ciepła z zapewnieniem realizacji maksymalnego współczynnika SPF.
W wspólnym interesie wszystkich uczestników
rynku, a przede wszystkim klientów, jest również
jak najszybsze wprowadzenie sprawdzonej metody
szacowania wsp. SPF dla instalacji ze sprężarkowymi
pompami ciepła.
Autor wyraża serdeczne podziękowanie za udzielone
wsparcie merytoryczne i recenzję artykułu dr. inż.
Marianowi Rubikowi z Politechniki Warszawskiej.

Paweł Lachman

Autor artykułu podczas III FORUM POMP CIEPŁA Redakcji
GLOBEnergia (fot. Redakcja GLOBEnergia)
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Nowoczesne technologie w średniowiecznych murach
Dolne źródło
Ogrzewanie niskotemperaturowe, czyli podłogowe,
jest korzystne dla takich obiektów jak kościół. Ze
względu na niską temperaturę zasilania „podłogówka” to również preferowany system ogrzewania
w instalacjach z pompami ciepła.

Fot. 1. Widok Kościoła i Klasztoru

Ze względu na położenie geograficzne Kraśnika –
od początku swego istnienia miasto i jego świątynie narażone były na napady ze strony Tatarów,
Kozaków i Szwedów. Na początku XV wieku spłonął drewniany kościół. Kilka lat później w tym
samym miejscu postawiono murowaną świątynię. Następnie Jan Tęczyński-Rabsztyński rozbudował kościół. Prace zakończono w 1468 roku. Rodzina
Tęczyńskich-Rabsztyńskich wybudowała murowany
klasztor w kształcie litery L oraz dokonała kolejnej
rozbudowy kościoła parafialnego poprzez dobudowanie dwóch kaplic. Budowla - pierwotnie w stylu
gotyckim – nabrała cech renesansowych. Dziś odnawiana i zadbana świątynia parafii Wniebowzięcia
Najświętszej Marii Panny jest żywym ośrodkiem
życia religijnego miasta i okolicy.
Odkrywając historię
W latach 1980–1983 przeprowadzono gruntowny
remont więźby dachowej. Dach kościoła i dzwonnicy
został pokryty blachą miedzianą. Odrestaurowano
wnętrze kościoła – pod nadzorem Wojewódzkiego
Konserwatora Zabytków odkryte zostały cenne freski i odnowiono kamienne nagrobki. W roku 1996
zainstalowany został na wieży komputerowy
zegar z kurantami oraz komputerowo sterowane
dzwony. Wraz z przystąpieniem do Unii Europejskiej
powstały nowe możliwości finansowania prac
inwestycyjnych. Kolejne prace modernizacyjne
wokół kościoła w Kraśniku rozpoczęły się w 2007
roku. Konserwatorzy zabrali się najpierw za elewację i pomieszczenia zakrystii. Budowlańcy zdjęli
tynk, który zakrywał piękne ciosy z wapienia. A to
właśnie z niego zbudowano świątynię. W 2009 roku
prace zostały przeniesione do wnętrza. Konserwator
zabytków wydał zgodę na zmianę posadzki i wykonanie ogrzewania podłogowego. Warto nadmienić,
iż poprzedni system ogrzewania bazował na starych
kotłach gazowych oraz nagrzewnicach, które miały
niszczący wpływ na zabytkowe wnętrze kościoła
oraz solidnie obciążały budżet parafii.

Fot. 2. Wnętrze kościoła, pętla ogrzewania podłogowego przed
wykonaniem wylewki jastrychowej

Jednak warto podkreślić, że choć w normalnych
warunkach optymalna temperatura to ok. 20–
22oC, to dla kościoła wynosi ona ok.10–12oC, a więc
energetycznie i finansowo jest jeszcze bardziej
korzystna.
Początek instalacji pomp ciepła to przede wszystkim
dobrze wykonane dolne źródło. Na terenie parafii
wykonanych zostało 15 odwiertów, każdy głęboki
na 100 metrów, następnie doprowadzono rury do
kotłowni z pompami ciepła zlokalizowanej w podziemiach budynków poklasztornych. Wszystkie rury
z odwiertów zostały podłączone do jednego rozdzielacza. Kotłownię w pierwszym etapie wyposażono w dwie pompy ciepła DHP-L typu solankawoda o mocy 12 kW każda. Ogrzewają one kościół
i będą dostarczać ciepłą wodę użytkową latem.

Fot. 3. Pompy ciepła DHP-L 12 kW w zmodernizowanej
kotłowni
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Wydawałoby się, że 24 kW to mało jak na tak duży
obiekt, jednak należy pamiętać, że zapotrzebowanie na ciepło zmienia się w zależności od temperatury zewnętrznej, a jej wartość obliczeniowa dla
danej strefy występuje zaledwie kilka dni w roku.
Ekonomicznie uzasadnione jest posługiwanie się
właściwie dobranymi pompami ciepła oraz zastosowanie źródła szczytowego w postaci podgrzewaczy elektrycznych. Jest to rozwiązanie optymalne
pod względem inwestycyjnym, jak i ze względów
praktycznych. Pełna moc zestawu zamontowanego
to 42 kW.
Dystrybucja ciepła pełna niespodzianek
Za pomocą pomp ciepła ciepło dostarczane jest
z dolnego źródła do kościoła, a następnie poprzez
pętle ogrzewania podłogowego przekazywane jest
do pomieszczeń. Odległość między budynkiem
klasztornym a kościołem wynosi ok. 30 metrów.
Sieć przesyłowa to w sumie 160 metrów zaizolowanych rur. Doprowadzają one ciepło do pięciu rozdzielaczy umiejscowionych w filarach podpierających sklepienie. Z rozdzielaczy odchodzi w sumie
25 pętli, zaś temperatura zasilania instalacji to 32°C.
Dwie dwudziestokilowatowe nagrzewnice gazowe
zastąpiono pompami ciepła o łącznej mocy 42 kW,
ponadto instalacja pracuje na tzw. niskim parametrze, co umożliwi osiągnięcie wysokiego wskaźnika efektywności (COP=4,2). W rezultacie parafia
będzie miała niższe koszty ogrzewania.
W drugim etapie kotłownia zostanie rozbudowana i kolejne pompy ciepła dostarczą ciepło i ciepłą wodę użytkową do budynków poklasztornych
i administracyjnych.
„Święty spokój”
Parafia Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny
w Kraśniku to zabytkowy kościół oraz dawny
klasztor (zamieszkiwany na stałe przez 10 osób),
w sumie ok. 1800 m2 do ogrzania. W Polskim klimacie system ogrzewania to inwestycja o charakterze strategicznym. W większości parafii ogrzewanie
kościoła to jedna z największych pozycji w budżecie. Przed modernizacją w sezonie zimowym, kiedy
kościół był ogrzewany, zużywano ok. 16.000 m3
gazu ziemnego. Obecnie, od grudnia 2009 do marca
2010, licznik energii przy pompie ciepła wskazał
7000 kWh. „Przeliczając na złotówki – za gaz płaciliśmy ok. 30.000 zł, a po zainstalowaniu pomp ciepła i ogrzewania podłogowego koszt energii spadł
do ok. 3500 zł, to naprawdę znaczące oszczędności.” – mówi ks. proboszcz Zamorski. Dodaje także:
„Co ważne – ogrzewanie nie ma negatywnego
wpływu na zabytkowe wnętrza, emitujemy również mniej szkodliwych substancji do atmosfery.
Ponadto system jest bezobsługowy, a więc możemy
skoncentrować się na aktywnej posłudze kapłańskiej i życiu parafii”.
źródło: Danfoss

geoJETTING - nowa metoda wykonywania
odwiertów dla pomp ciep³a

Fot. 1. Vaillant geoJETTING

Na pocz¹tku wrzeœnia 2008 roku w Bochum
firma Vaillant przedstawi³a now¹ metodykê
wykonywania odwiertów geotermalnych
wykorzystywanych przez pompy ciep³a. Nowatorska na skalê œwiatow¹ metoda geoJETTING
zosta³a opracowana w ci¹gu czterech lat prac
badawczych przez zespó³ prof. dr. Rolfa Bracke,
prezesa Oœrodka Technologii Geotermalnych
Politechniki w Bochum.
Metoda geoJETTING polega na wykorzystaniu
wody pod ciœnieniem siêgaj¹cym 1000 bar,
która przecina skaliste pod³o¿e niemal ca³kowicie je rozpuszczaj¹c, po czym wnika
w porowat¹ strukturê ska³ otaczaj¹cych (rys. 1).
W ten sposób mo¿na zapobiec wyp³ukiwaniu
szlamu, które jest nieuniknione przy prowadzeniu tego typu prac tradycyjnymi technologiami (rys. 2). Jest to sposób szybszy, prostszy,
a co za tym idzie oszczêdniejszy. Ogranicza
koszty energii oraz szkodliwe oddzia³ywanie na
œrodowisko podczas monta¿u pomp ciep³a.
Ponadto monta¿ sond gruntowych mo¿liwy jest
na dzia³kach o mniejszej ni¿ dotychczas
powierzchni, co do tej pory nie pozwala³o na
wykonywanie g³êbokich odwiertów.

Rys.1 Metoda geoJETTING - wiercenie za pomoc¹ wody
pod du¿ym ciœnieniem
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Rys.2 Tradycyjny sposób wykonywania odwiertów
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Rys.3 Wydobycie g³owicy wiertniczej

Rys.4 Zapuszczenie sondy gruntowej

Po wykonaniu odwiertu g³owica usuwana jest
przez przewód wiertniczy (rys. 3). Rura p³uczkowa o œrednicy zewnêtrznej 3,25” i przekroju
wewnêtrznym 2,5” stanowi w tym czasie
zabezpieczenie otworu. Jej œrednica jest na tyle
du¿a, ¿e umo¿liwia wprowadzenie rury
wt³aczaj¹cej czynnik uszczelniaj¹cy. Dziêki temu
rozwi¹zaniu mo¿na natychmiast zamontowaæ
w pionie wiertniczym gruntowy wymiennik
ciep³a (rys. 4), który pe³ni jednoczeœnie funkcjê
orurowania ochronnego, co znacznie zmniejsza
zakres niezbêdnych robót (rys. 5). Przestawne
ramiê wiertnicze umo¿liwia wykonywanie
odwiertów kierunkowych (ukoœnych), bez
koniecznoœci rozpoczynania dodatkowego
odwiertu w nowym miejscu (rys. 6). Pozwala to
na zaspokojenie potrzeb cieplnych nie tylko
jednego budynku jak dotychczas, ale kompleksu obiektów. G³ówn¹ zalet¹ metody jest

niezwyk³a szybkoœæ wykonywania odwiertów
(od 2 do 5 metrów na minutê w zale¿noœci od
budowy geologicznej pod³o¿a) oraz koszt
wykonania otworu ni¿szy o 20-30% w stosunku
do tradycyjnych metod wiercenia.
Wraz z zaprezentowaniem metody geoJETTING
w Bochum powo³ano przedsiêbiorstwo joint
venture pod nazw¹ Vaillant geoSYSTEME
GmbH, którego zadaniem jest wprowadzenie
nowej technologii wierceñ na rynku europejskim. Jest to wspólne przedsiêwziêcie
Vaillant GmbH oraz przedsiêbiorstwa wdro¿eniowego przy Oœrodku Technologii Geotermalnych Politechniki w Bochum.
W po³owie czerwca 2008 roku metoda
geoJETTING zosta³a wyró¿niona nagrod¹
Ruhr2030 Ko³a Inicjatyw Zag³êbia Ruhry,
przyznawan¹ za wyj¹tkowo nowatorskie
opracowanie.

Rys.5 Zat³oczenie wype³niacza sondy gruntowej

Rys.6 Mo¿liwoœæ wykonywania odwiertów kierunkowych
w metodzie geoJETTING

Ÿród³o: Vaillant

§
Micha³ Kaczmarczyk,
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Pompy ciepła w AQUA
Centrum Kościerzyna
W styczniu 2010 roku na Kaszubach został otwarty nowoczesny kompleks sportowo-rekreacyjny – AQUA Centrum w Kościerzynie.
Ośrodek, oprócz trzech basenów, dysponuje takimi atrakcjami, jak: zjeżdżalnie, siłownia, łaźnia, sauna, studio odnowy biologicznej,
gabinet kosmetyczny, a także restauracja. Szeroka gama usług zachęca do aktywnego spędzania czasu w kompleksie.
Komfortową temperaturę wody basenowej
zapewniają pompy ciepła firmy Alpha-InnoTec.
Zastosowano cztery dwusprężarkowe jednostki glikol/woda serii Professionell SWP 820 o łącznej mocy
327,6 kW i współczynniku wydajności COP 4,2
(przy B0/W35 wg EN 255). Pompy ciepła fabrycznie wyposażono w regulator Luxtronik II posiadający
m.in. port USB z możliwością podłączenia pamięci
zewnętrznej (do archiwizacji danych oraz aktualizacji oprogramowania), a także wyjście internetowe,
za pomocą którego możliwe jest sterowanie instalacją z dowolnego miejsca poprzez przeglądarkę
internetową. Dzięki usłudze AlphaWeb można zdalnie obsługiwać i kontrolować pracę pompy ciepła
przez internet i/lub telefon komórkowy.
Pompy ciepła pracują niezależnie, zasilając własne
bufory. Przy każdej z nich dodatkowo zainstalowano

mierniki ciepła informujące o ilości wytworzonej
energii. Dostęp do wszystkich komponentów pomp
ciepła możliwy jest od przodu, a wszystkie przyłącza umieszczono z tyłu urządzeń, dzięki czemu
cztery pracujące jednostki ustawione są obok siebie.
Pierwotny projekt zakładał wykorzystanie jednej
pompy ciepła o wymaganej mocy grzewczej, lecz
dzięki zastosowaniu czterech urządzeń uzyskano
zróżnicowanie parametrów grzewczych wymaganych dla różnych funkcji obiektu:
• basen sportowy typu olimpijskiego o wymiarach
25 m długości i 16 m szerokości, podzielony na
6 torów o głębokości od 1,50 do 1,80 m; temperatura wody wynosi 28oC
• basen do nurkowania o głębokości 4,85 m; temperatura wody wynosi 28oC
• basen rekreacyjny o powierzchni 157,6 m2 i głę-

bokości od 0,8 do 1,35 m; temperatura wody
wynosi 29oC
• jacuzzi o temperaturze wody przekraczającej
30oC
Dolnym źródłem ciepła jest pionowy wymiennik gruntowy składający się z 48 sond o głębokości
125 mb każda (łącznie 6000 mb), który został
podzielony równomiernie między cztery pompy
ciepła. Instalacja została wykonana przez firmę
Eko-Term z Kościerzyny.
Podany przykład instalacji z pompami ciepła
w kompleksie sportowym AQUA Centrum pokazuje, że urządzenia te, oprócz funkcji c.o. i przygotowywania c.w.u., nadają się także do podgrzewania wody basenowej i to w tak dużej ilości. Jednak
warunkiem poprawnego i długoletniego działania
systemu z sondami ziemnymi jest ich wystarczająca
całkowita długość oraz rozstaw. Wielkość wymiennika gruntowego należy dobrać na podstawie mocy
chłodniczej pompy ciepła i założonej liczby godzin
pracy sprężarek w ciągu roku, starając się nie przekroczyć 2000 godzin rocznej eksploatacji.
Innym systemem, zalecanym dla mniejszych obiektów, jest system podgrzewania wody basenowej pompami ciepła powietrze/woda. Ze względu
na konieczność całorocznego podgrzewania wody
basenowej wykazuje on zbliżony średnioroczny
współczynnik COP do systemu glikol/woda z sondami ziemnymi. W tym przypadku nie trzeba obliczać odpowiedniej wielkości dolnego źródła
– powietrze jest dostępne w nieograniczonych
ilościach, a do wykorzystywania go jako źródła
ciepła nie trzeba ponosić żadnych kosztów
inwestycyjnych.

Dorota Cegłowska
Bartosz Bigosiński
Przedsiębiorstwo „Hydro-Tech” Konin
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Dolne źródła dla pomp ciepła
wody gruntowe
Woda, jako dolne źródło dla pomp ciepła to niezwykle korzystne rozwiązanie wpływające na wzrost wydajności i efektywności
pracy pompy ciepła. Woda jest bowiem bardzo dobrym nośnikiem ciepła. Nie bez znaczenia są też koszty wykonania tego typu dolnego źródła, często znacznie niższe niż ma to miejsce przy zastosowaniu kolektora gruntowego pionowego czy poziomego. Ponadto
zaletą wykorzystania wody, jako dolnego źródła ciepła jest stosunkowo niewielka powierzchnia, jaką ono zajmuje.
Podobnie jak w przypadku zastosowania innych rodzajów dolnych źródeł, tak woda powinna charakteryzować się stałą temperaturą w ciągu roku umożliwiającą ekonomiczny odzysk ciepła, niską
mineralizacją, odpowiednim wydatkiem ze studni, dużą akumulacyjnością ciepła (co ze względy na charakter fizyko-chemiczny
wody jest spełnione) oraz zdolnością odbudowy potencjału energetycznego w odpowiednim czasie, niskimi kosztami poboru ciepła i niezawodnością podczas założonego okresu eksploatacji. Przy
podejmowaniu decyzji odnośnie wyboru dolnego źródła ciepła
trzeba rzecz jasna mieć na uwadze czy istnieje techniczna możliwość wykonania tego typu instalacji.

Zasada działania pompy ciepła wykorzystującej jako dolne
źródło ciepła wodę gruntową jest taka sama jak w przypadku
wykorzystania gruntu (kolektor gruntowy pionowy, kolektor gruntowy poziomy), przy czym czynnikiem roboczym
kierowanym do parownika pompy jest czerpana woda,
a nie wodny roztwór glikolu odbierający ciepło z gruntu w kolektorach pionowym, czy poziomym.
Wody gruntowe
Wysoka efektywność wykorzystania wód gruntowych jako dolnego źródła ciepła spowodowana jest ich wysoką akumulacyjnością cieplną oraz stosunkową stałą temperaturą na poziomie 8-140C
(w okresie zimowym 8-120C, latem 10-140C) na głębokości
10-15 m poniżej powierzchni terenu, którą charakteryzują się
w ciągu roku. Głębokość 10-15 m, z której czerpane są zwykle wody
gruntowe wynika z wysokich kosztów pompowania wód z głębokości >15 m, co wpływa na opłacalność ekonomiczną inwestycji.
Ponadto przy przekroczeniu głębokości 30 m, konieczne jest uzyskanie pozwolenia wodno-prawnego. Należy jednak pamiętać, że
temperatura wód gruntowych zależy od głębokości występowania warstwy wodonośnej i bezpośrednio wpływa na możliwość
wykorzystania jej jako dolnego źródła ciepła. Do obliczeń przyjmuje się zwykle uśrednioną wartość temperatury na poziomie
100C. Istotny wpływ ma także skład chemiczny wody powodujący,
że jej wykorzystanie nie zawsze jest możliwe (np. z powodu wysokiej mineralizacji).
Jakie warunki muszą być spełnione?
Aby wykorzystać wodę gruntową jako dolne źródło ciepła konieczne
jest przestrzeganie wymogów wynikających z prawa geologicznego i górniczego, prawa wodnego (pozwolenie wodno-prawne)
oraz przepisów ochrony środowiska.
Z technicznego punktu widzenia, aby rozwiązanie takie miało sens
temperatura wody gruntowej w czasie jej eksploatacji powinna
wynosić minimum 60C, nie może być zanieczyszczona, a jej zrzut
za pomocą studni chłonnej powinien być efektywny. Warunki te
przekładają się na wydajność eksploatacyjną ujęcia wody, która
powinna wynosić nie mniej niż 0,21 m3/h na 1 kW mocy chłodniczej pompy ciepła.
Projektowanie instalacji i metodyka obliczeń
Przed rozpoczęciem prac nad wykonaniem dolnego źródła
konieczne jest przeprowadzenie odwiertu próbnego. Umożliwia on
bowiem zgromadzenie i analizę niezbędnych informacji o budowie hydrogeologicznej (rodzaj warstw gruntu, głębokość występowania zwierciadła wody, miąższość poziomu wodonośnego)
oraz składzie chemicznym wody, niezwykle istotnych z punktu
widzenia prawidłowego zaprojektowania instalacji oraz jej efektywnego działania w czasie przyszłej eksploatacji. Po uzyskaniu
danych z odwiertu próbnego oraz w oparciu o wymagania urzędowe można przystąpić do projektowania studni.
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Prawo geologiczne i górnicze - Ustawa
z dnia 4 lutego 1994 r. / Dz.U. Nr 228, poz. 1947
Dokumentacja studni określa parametry, których nie można przekraczać w czasie eksploatacji studni. Są to dopuszczalna wydajność,
poziom zwierciadła statycznego wody oraz
depresja.
• Zatwierdzenie projektu przez wojewodę
• Opracowanie dokumentacji hydrogeologicznej studni
• Zatwierdzenie dokumentacji hydrogeologicznej przez administrację
• Zarejestrowanie studni i uzyskanie karty
rejestracyjnej
Prawo wodne - Ustawa z dnia 18 lipca
2001 r. / Dz. U. Nr 115, poz. 1229
Jeżeli głębokość studni nie przekracza 30 m,
pobór wody nie przekracza 5 m3/dobę,
a wydajność pomp czerpiących wodę ze
studni nie jest większa niż 0,5 m3/h pozwolenie wodno-prawne nie jest konieczne. W przypadku przekroczenia tych kryteriów konieczne
jest:
• Przygotowanie projektu prac geologicznych
• Uzyskanie pozwolenia wodno-prawnego
poprzez:
1. Ustalenie celu i zakresu korzystania z wód
gruntowych
2. Określenie warunków wykonywania
3. Określenie obowiązków wynikających
z ochrony środowiska, interesów ludności
i gospodarki
4. Określenie ilość pobieranej wody oraz sposobu jej gospodarowania
5. Ustalenie ograniczeń wynikających
z konieczności zachowania przepływu
nienaruszalnego
6. Ustalenie prowadzenia okresowych pomiarów wydajności i poziomu zwierciadła wody
w studni
Prawo ochrony środowiska - Ustawa z dnia
27 kwietnia 2001 r. / Dz. U. Nr 62, poz. 627

Wymagana wydajność ujęcia wody
(K. Kempkiewicz, 2008):
V=

m3
s

Pc – wydajność ziębnicza dla określonych warunków pracy, kW
cp – ciepło właściwe wody, kJ/kgK
ΔT – spadek temperatury wody w parowaczu, K
ρ – gęstość wody kg/m3

Aby instalacja z pompą ciepła oparta na dolnym
źródle, którym jest woda, działała w sposób efektywny konieczne jest, aby ilość wody w poziomie wodonośnym była wystarczająco duża i zalegała na odpowiedniej głębokości (nie większej niż
15 m). Przyjmuje się, że na każdy 1 kW mocy
chłodniczej pompy ciepła przy różnicy temperatur
ΔT = 40C, zapotrzebowanie na wodę wynosi
0,21 m3/h. W celu weryfikacji możliwości wykorzystania wód gruntowych dla celów instalacji z pompą
ciepła należy wykonać próbę pompowania przez
okres 2-3 dni. Jest to o tyle istotne, że studnia użytkowana jest przez blisko 20 godzin na dobę, stąd
zarówno wydajność studni jak warstwy wodonośnej
pełni kluczową rolę przy tego typu rozwiązaniach.
Dobór pompy głębinowej
Pompa głębinowa jest bardzo istotnym elementem instalacji, a jej doboru należy dokonać
z niezwykłą starannością na podstawie wymaganej wydajności pompy ciepła oraz obliczonej wysokości podnoszenia. Wysokość podnoszenia określa się na podstawie różnicy poziomu lustra wody
w studniach pobierczej i chłonnej, strat ciśnienia
i oporów hydraulicznych w parowniku pompy ciepła
(lub wymiennika pośredniego – stosowane w celu
ochrony wymiennika w pompie ciepła przed agresywnym charakterem wód gruntowych spowodowanego np. wysoką mineralizacją) oraz oporów
rurociągów, wmontowanej armatury i głębokości
studni.
Masowe natężenie przepływu wody
(K. Kempkiewicz, 2008):
qm =

W skład instalacji dolnego źródła opartej na wodzie
gruntowej wchodzą studnia eksploatacyjna, którą
woda jest wydobywana na powierzchnię terenu
oraz studnia chłonna umożliwiające jej powtórne
zatłoczenie do warstwy wodonośnej. O ile studnia
eksploatacyjna jest zazwyczaj jedna, studni chłonnych może być kilka. Aby zagwarantować prawidłowe działanie instalacji studnia chłonna powinna
znajdować się poniżej studni eksploatacyjnej
zgodnie z kierunkiem przepływu wody gruntowej
w odległości 15-20 m, aby zapobiec powrotowi
wody ze studni chłonnej do studni eksploatacyjnej.
Odległość pomiędzy studniami zależy od właściwości gruntu oraz poziomu wody gruntowej. Ponadto
konieczne jest, aby warstwa zaflirtowania studni
była w tej samej warstwie wodonośnej. Woda kierowana studnią chłonną do warstwy wodonośnej
powinna mieć niezmieniony skład chemiczny ze
względu na wymogi ochrony środowiska.

Pc
cp Δ T ρ

Qk 3600
cp Δ T

kg
h

qm – masowe natężenie przepływu wody, kg/h
QK – moc chłodnicza pompy ciepła (odbierana w dolnym
źródle ciepła), kW
cp – ciepło właściwe wody, 4,2 kJ/kgK
ΔT – różnica temperatur, <4 K
Masowe natężenie przepływu wody musi odpowiadać maksymalnej mocy chłodniczej pompy ciepła. Dla uproszczenia można przyjąć, że odpowiada
mniej więcej objętościowemu natężeniu przepływu
w l/h (K. Kempkiewicz, 2008).

Problemy eksploatacyjne
Na problemy podczas eksploatacji wód gruntowych ma
wpływ ich skład fizyko-chemiczny. Przy przekroczeniu dopuszczalnych wartości związków chemicznych
w wodzie może wystąpić narastanie szlamu na ściankach studni, wytrącanie się żelaza (efekt utleniania pro-

wadzący do powstania zawiesiny tlenków żelaza), korozja wymienników ciepła, zanieczyszczenia biologiczne,
ograniczenie dopływu świeżej wody, zamulanie (kolmatacja złoża) oraz uszkodzenie obramowania studni
(M. Rubik, 2006). Należy ponadto pamiętać, że
w wyniku eksploatacji złoża oraz czynników zewnętrznych (np. nawożenie rolnicze) jakość wody może ulegać
zmianie, stąd konieczność monitorowania jej stanu.
Aby zniwelować występowanie wyżej wymienionych zjawisk należy zadbać o szczelność instalacji,
tak aby zapobiec przedostawaniu się do niej tlenu
(utlenianie żelaza). Typowym rozwiązaniem chroniącym układ pompy ciepła przed negatywnym
wpływem wody gruntowej jest także zastosowanie dodatkowego wymiennika ciepła, w którym
oddaje ona ciepło czynnikowi transportującemu je
do parownika pompy ciepła (straty ciepła na dodatkowym wymienniku mogą jednak wpłynąć na niższą sprawność pompy ciepła). Przedostawaniu się
do instalacji zanieczyszczeń mechanicznych ogranicza się natomiast poprzez zastosowanie w układzie
hydraulicznym poboru wody zestawu filtrów.
Dopuszczalna zawartość głównych związków chemicznych w wodzie
Dopuszczalna
zawartość
[mg/l lub ppm]
6-10
<150

Zalecana
zawartość
[mg/l lub ppm]
7,5-9
<70

Chlorki Cl-

<700

<300

Wolny Cl2
Amoniak NH4
Żelazo Fe
Mangan Mn
Wolny CO2

<1
<10
<0,2
<0,1
<10

<0,5
<2
<0,15
<0,1
<5

Nazwa
związku
pH
Siarczany SO42-

Podsumowanie
Woda, jako dolne źródło dla pomp ciepła to bardzo
korzystne rozwiązanie pod warunkiem, że spełnione
zostaną opisane w artykule warunki. Dzięki Wysokiem
współczynnikowi przejmowania ciepła ten rodzaj dolnego źródła pozwala na uzyskanie wysokiej efektywności pracy pompy ciepła. Istotne z punktu widzenia
inwestora są koszty wykonania tego typu dolnego
źródło, często niższe niż ma to miejsce przy zastosowaniu kolektora gruntowego pionowego czy poziomego
oraz stosunkowo niewielka powierzchnia, jaką ono
zajmuje. Wykonanie studni należy zlecić wyspecjalizowanej firmie wiertniczej. Należy ponadto pamiętać,
że eksploatacja pompy ciepła wykorzystującej wodę
gruntową jako dolne źródło ciepła wymaga stałego
nadzoru, pozwalającego na obserwację zmian dolnego źródła ciepła.
źródła:
• K. Kempkiewicz, 2008: „Woda jako dolne źródło dla
pompy ciepła”, GLOBEnergia 3/2008
• M. Rubik, 2006:„Pompy ciepła – poradnik”, Warszawa 2006

Michał Kaczmarczyk
Redakcja GLOBEnergia
AGH KSE
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Fot. www.domynawodzie.pl

Wrocławski dom na wodzie
– oszczędność i fantazja
Rosnące ceny gruntu, drogie mieszkania i problemy z kredytem to codzienność tych, którzy marzą o swoim domu lub mieszkaniu,
najlepiej w centrum miasta. Chęć posiadania własnego, przestronnego domu, za rozsądną cenę, blisko centrum Wrocławia i upór
w realizacji zaowocowały pierwszym w Polsce Domem na wodzie. To, co z pozoru niemożliwe, stało się faktem.
Skąd pomysł na mieszkanie na wodzie?
Jak większość facetów, w pewnym wieku zacząłem trzeźwiej stąpać po ziemi. W 2005 roku trochę zmieniła się moja
sytuacja rodzinna i mieszkanie, w którym mieszkałem do tej
pory, okazało się za małe. Po krótkim sprawdzeniu możliwości finansowych, ofert banków oraz tego, co jest ciekawego
do kupienia w centrum Wrocławia, okazało się, że albo zaryzykuję i wezmę kredyt na 35 lat, kończąc jego spłatę jakoś po
siedemdziesiątce, albo wymyślę coś innego. Problemem we
Wrocławiu jest cena gruntów. Wybudowanie domu gdzieś
bliżej centrum Wrocławia jest niemożliwe, główne dlatego,
że takich gruntów w przystępnej cenie już nie ma. Zacząłem
dedukować, gdzie szukać oszczędności, choćby w cenie
działki. Wyszło mi, że na świecie nie płaci się tylko za miejsce w powietrzu i na wodzie. Podchwyciłem tę myśl, a jako
że do wody zawsze mnie ciągnęło, bardzo szybko zdecydowałem się na pływający dom. Wrocław czasem nazywany
jest Wenecją północy. Może dlatego że jest w nim blisko 100
mostów i ok. 45 km rzek.
Przez kilka miesięcy badałem możliwość kupienia starej, stalowej barki i przerobienia jej na dom. Szybko okazało się jednak, że byłaby to raczej metalowa „skarbonka”. Wtedy zdecydowałem się na dom zbudowany od zera, w oparciu
o wszystkie najnowsze technologie, oczywiście na wodzie.
Mieszkając od wielu pokoleń we Wrocławiu, Odrę mam
jakby we krwi.
Jak na pomysł zapatruje się rodzina?
Hm... z należytym zrozumieniem i rosnącą akceptacją.
Przez pierwsze 1,5 roku trzymałem temat w ścisłej tajem-
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nicy i praktycznie nikt o tym nie wiedział. Kiedy nastał ten
moment, chyba przy okazji spotkania rodzinnego, oznajmiłem, co zamierzam zrobić. Delikatnie mówiąc część rodziny
próbowała mi odradzić temat, inna mocno mnie poparła.
Wśród sprzymierzeńców jest mój tato, który mając zmysł
„techniczny” od początku dostrzegł szansę powodzenia
w tym, co robię.
Wszyscy w jakiś sposób doświadczamy problemów
w urzędach. Czasem mamy problem ze zwykłym
pozwoleniem budowlanym. Jak dom na wodzie jest
traktowany przez urzędy?
Tutaj ambicje i szerokie plany trafiają na tzw. opór materii. Z perspektywy pięciu lat, które spędziłem na kontaktach
z urzędami, mogę powiedzieć, że czasem nawet rozumiem
niektórych bardziej opornych urzędników. Ogólnie mamy
swoistą blokadę przed tym, co nowe, inne. Dodatkowo, jeśli
trzeba wydać decyzję lub opinię, lepiej jeśli odpowiedzialność jest zbiorowa.
Dom na wodzie w sensie prawnym jest statkiem. Podlega
ustawie o żegludze śródlądowej, ustawie - Prawo wodne, ustawie o ochronie środowiska oraz ustawie o sporcie i rekreacji.
Niestety nie znajdziemy w tych ustawach konkretnych zapisów,
że Dom Na Wodzie musi spełniać konkretne wytyczne. Raczej
jest to „pływanie” między tymi ustawami. W polskim prawie
jest taki dogmat, że jak coś nie jest zabronione, to jest dozwolone. Wykorzystując tę zasadę, rozpocząłem budowę pierwszego w Polsce Domu Na Wodzie. Nie musimy mieć pozwolenia
budowlanego, choć podciągając media do nabrzeża musimy
przejść temat od strony prawa budowlanego i typowej procedury dla przyłączy wodno-kanalizacyjnych lub prądu.

Czy dom na wodzie to bardziej dom, czy
bardziej statek?
To w 95% dom, a tylko w kilku procentach
statek. Są dwie łazienki, 5 pokoi, duża kuchnia jest prysznic, wanna, zmywarka i nawet
pralka. Nie ma piwnicy i garażu, ale za to
będzie siedem dużych szaf. Ponieważ mój dom
na wodzie większość czasu będzie przycumowany do nabrzeża zrezygnowaliśmy z napędu.
Oszczędzimy w ten sposób ponad 100 tys. zł.
Jeżeli zaistnieje konieczność przepłynięcia
jakiejś odległości, można wynająć pchacz typu
Bizon. Jest to koszt ok. 100-150 zł za godzinę
płynięcia.
Skoro jest to bardziej dom, to jak rozwiązany jest temat dostępu do wody, kanalizacji, prądu?
Tak jak w zwykłym domu. Trzeba przejść procedurę uzbrojenia nabrzeża, wykonania projektu
i samego fizycznego wykonania przyłączy. Aby
to zrobić, trzeba wynająć od konkretnej instytucji właśnie ten kawałek nabrzeża i rozpocząć
inwestycję.
W takim razie skoro przyłącza są elastyczne, to jak rozwiązana jest kwestia
ogrzewania w domu na wodzie?

Jak Pan ocenia przyszłość tego typu
domów w Polsce?
Patrząc realnie, wierzę w to, że za 3-5 lat
powstanie w Polsce kilka tego typu konstrukcji. Zakładając stronę www.domynawodzie.pl
dałem możliwość wypełnienia zgłoszenia na
oficjalne wodowanie Domu Na Wodzie. Ku
mojemu zaskoczeniu wpisów jest już blisko
8000, z czego ok. 5000 osób wybrało opcję

„Zainteresowany budową w przyszłości”.
Mimo że z tych kilku tysięcy osób nikt jeszcze
nie rozpoczął budowy Domu Na Wodzie, pewnie ktoś się na to zdecyduje. Może patrzą i czekają, jak mi pójdzie?
Na kiedy planowana jest „parapetówka”?
Jak wszystko dobrze pójdzie do grudnia
2010 roku uda się zamknąć bryłę domu
i wykończyć instalację we wnętrzu. Elewacja
planowana jest na marzec 2011 roku, a oficjalne „wodowanie” nastąpi na przełomie
czerwca i lipca 2011 roku.
Rozmowę z inwestorem i pomysłodawcą domu
na wodzie Panem Kamilem Zarembą przeprowadziła Dorota Winiarska.

Dorota Winiarska
Viessmann

Fot. www.domynawodzie.pl

Praktycznie wszystkie Domy Na Wodzie na
świecie ogrzewane są dzięki energii elektrycznej. W krajach, gdzie jest ciepło, prąd służy
tylko do dogrzania. Tam, gdzie jest chłodniej,
montuje się ogrzewanie podłogowe. Ja do
tematu podszedłem znowu inaczej. Od samego
początku, kiedy powstawał projekt, wiedziałem,
że na ogrzanie domu o powierzchni 250 m2 nie
mogę wydawać miesięcznie fortuny. Wiem, że

tylko nowoczesne rozwiązania dają taką możliwość. To jest tak, jak z nowymi samochodami.
Są droższe, bo nowe i z salonu, ale za to spalają dużo mniej paliwa. Właśnie dlatego zdecydowałem się na pompę ciepła. Jeśli zdamy
sobie sprawę z tego, jak ogromnym akumulatorem energii są rzeki i jeziora, to docenimy
je również jako źródło energii dla naszego
domu. Właśnie dzięki pompie ciepła wodawoda można uzyskać dużo czynnika grzewczego. Z jednej strony służy on do ogrzania
wody użytkowej, z drugiej można skierować
go na nagrzewnicę, która dzięki wentylatorom rozprowadzi mechanicznie ciepło i chłód
po domu. Warto pamiętać, że woda w lecie na
dnie rzeki ma ok. 12-17oC, mimo że żar leje
się z nieba. Podobnie jest w zimie. W powietrzu jest -20oC, a na dnie rzeki ryby pływają
w temperaturze nawet 5oC.
Dzięki pompie ciepła możemy zaoszczędzić do
50% kosztów ogrzewania w porównaniu z tradycyjnym piecem na węgiel czy kotłem gazowym. Nie musimy też martwić się zakupem
paliwa, jego przechowywaniem czy dokładaniem do pieca. Energię z natury mamy cały czas
i za darmo. Nie ma sensu bać się tego, co nowe.
To są sprawdzone technologie, które przynoszą
dla nas wiele korzyści. W domu może być ciepło małym kosztem.

Fot. www.domynawodzie.pl
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Jaka pompa ciepła?
Nie wnikając w techniczne szczegóły budowy pompy ciepła, ze względu
na sposób pozyskiwania energii cieplnej, na rynku obecne są trzy rodzaje
pomp ciepła. Wyróżniamy pompy ciepła typu solanka-woda (BW), wodawoda (WW) i powietrze-woda (AW). Tak zwanym dolnym źródłem ciepła, czyli środowiskiem, z którego pompa ciepła czerpie energię cieplną, są
odpowiednio: solanka, woda i powietrze.
Solanka oznacza, że pompa ciepła odbiera energię cieplną
od gruntu. Niemożliwe jest, aby grunt bezpośrednio oddawał ciepło w pompie ciepła, toteż w pompach ciepła typu
BW energia cieplna gruntu ogrzewa najpierw płyn krążący w przewodach znajdujących się w ziemi, od którego
następnie odbierane jest ciepło już w pompie ciepła. W drugim typie – WW ciepło odbierane jest bezpośrednio od
wody, natomiast typ AW czerpie energię cieplną z powietrza. Najprostszą instalacją jest z pewnością pompa ciepła
typu AW. Wystarczy ją odpowiednio ustawić (zgodnie z zaleceniami producenta), podłączyć odbiornik ciepła oraz energię elektryczną i pompa zaczyna pracować. Największą niedogodnością przy użytkowaniu pomp ciepła typu AW jest
zmienna temperatura jej dolnego źródła ciepła, czyli powietrza. Wszyscy wiemy, że temperatury wahają się i to znacznie na przestrzeni roku. W zimie, kiedy potrzebujemy najwięcej ciepła do ogrzania domu, mamy najniższe temperatury
powietrza. W lecie odwrotnie – nie potrzebujemy aż tak
dużo ciepła, a temperatura powietrza jest najwyższa, zatem
sprawność pompy ciepła największa.
Pompa ciepła typu WW (woda-woda) wymaga już bardziej skomplikowanej instalacji – konieczne jest wykonanie
studni zasilającej i studni zrzutowej. Minimalna wydajność
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studni zasilającej musi być dopasowana do mocy pompy ciepła (np. 900 l/h dla 8 kW mocy i 2500 l/h dla 20 kW mocy).
Zaletą jest raczej stała temperatura dolnego źródła, tj. wody.
Nie zapominajmy przy tym, że wodę do pompy ciepła musi
doprowadzić pompa wody, która także zużywa energię elektryczną. Pompy ciepła typu WW najczęściej stosowane są
w dużych instalacjach, gdzie ilość energii elektrycznej zużywanej przez pompę wody jest stosunkowo mała w porównaniu z mocą elektryczną i wydajnością samej pompy ciepła.
Trzecią odmianą pomp ciepła są pompy typu BW (solanka-woda). Dolne źródło ciepła może być wykonane dwojako: kolektor poziomy lub pionowe sondy. W pierwszym przypadku przewody z płynem odbierającym ciepło
od gruntu układane są poniżej strefy przemarzania gruntu.
Powierzchnia, jaką zajmie kolektor gruntowy, w dużej mierze
zależy od wydajności cieplnej, a co za tym idzie od rodzaju
gruntu, w jakim przyjdzie nam posadowić kolektor gruntowy.
Wydajności cieplne gruntu wahają się w przedziale od 10 do
30 W/m2. Im grunt jest bardziej nawodniony, tym większa
jego wydajność cieplna. Nieco inaczej sprawa wygląda przy
stosowaniu sond. Tutaj wydajność cieplna gruntu jest przyjmowana w przedziale od 20 do 70 W/mb. Doświadczony
wiertacz jest w stanie, w trakcie wykonywania odwiertu,
oszacować wydajność cieplną otworu. Lepiej jest przewymiarować dolne źródło niż niedowymiarować.
Mimo iż w fazie projektowej oblicza się jedynie łączną
głębokość otworów pod sondy gruntowe, najczęściej dużo
większą wydajność i stabilność cieplną gwarantuje wykonanie mniejszej liczby głębszych otworów niż więcej, ale za
to płytkich otworów. Przyjmuje się, że pierwsze kilkanaście
metrów otworu jest niewykorzystywane, a więc przy płytkich otworach może to stanowić duży procent łącznej długości otworów.
Podsumowując, najbardziej wydajne i stabilne źródło
ciepła to sonda pionowa. Zaraz potem prawidłowo wykonany poziomy kolektor gruntowy. Wadą tego rozwiązania
jest zajmowanie dużej powierzchni terenu, na którym najlepiej zasiać trawę i wykorzystywać jako boisko do gry w piłkę.
Dolne źródło w postaci wody (typ WW) jest opłacalne przy
dużych instalacjach. Pompy ciepła powietrze-woda (AW)
są najtańsze w instalacji, ale z oczywistych względów nie
gwarantują stabilnej wydajności dolnego źródła ciepła.
Niezależnie od wyboru rodzaju pompy ciepła, każda z nich,
jeśli będzie prawidłowo dobrana, może być stosowana
w Polsce.
Podstawowym parametrem definiującym sprawność
pompy ciepła jest tzw. współczynnik efektywności, w skrócie
określany jako współczynnik COP. Jest to stosunek wyprodukowanej przez pompę ciepłą energii cieplnej do zużytej przez
pompę ciepła energii elektrycznej. Przykładowo, jeśli pompa
ciepła o mocy grzewczej 10 kW potrzebuje do pracy prąd
trójfazowy o mocy 2,2 kW, to jej wartość współczynnika COP
wynosi około 4,5. Można więc powiedzieć, że sprawność takiej
pompy ciepła wynosi 450%. Innym ostatnio pojawiającym się
przy opisie pompy ciepła parametrem jest wartość współczynnika JAZ. W odróżnieniu od COP jest to wartość średniorocznej efektywności pracy pompy ciepła. O ile COP odnosi się do
chwilowych warunków pracy pompy ciepła, to JAZ informuje
nas o spodziewanych rocznych kosztach i oszczędnościach
wynikających z użytkowania pompy ciepła.
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Rys. 1. Procentowy udział czasu o temperaturze powyżej podanej

Którą pompę wybrać dla siebie?
Jeśli chcemy, aby pompa ciepła była jedynym źródłem ogrzewania (tzw. instalacja
monowalentna), powinniśmy wybrać spośród pomp ciepła typu BW lub WW. Warto
wiedzieć, że prawie każdą pompę ciepła typu
solanka-woda (BW) można po uzupełnieniu
o zestaw osprzętu eksploatować w konfiguracji typu woda-woda (WW). W układzie monowalentnym nie ma konieczności dokładania
tzw. szczytowego źródła ciepła. Prawidłowo
dobrana pompa powinna zapewnić pokrycie całego zapotrzebowania. Jeżeli pompa ma
mniejszą moc niż moc obliczeniowa budynku,
np. stanowi 85% mocy obliczeniowej budynku,
to urządzenia należy doposażyć w grzałkę elektryczną tworząc instalację monoenergetyczną.
Takie rozwiązanie pozwala na tańszą inwestycję, bo inwestujemy w urządzenie o mniejszej mocy, ale w okresie silnych mrozów automatyka pompy ciepła może załączyć grzałkę
do wspomagania ogrzewania czy wygrzewu
ciepłej wody użytkowej – takie rozwiązanie
jest typowe dla pomp AW. Będąc przy pompach tego typu, warto dodać, że są to urzą-

Rys. 2. Liczba godzin w sezonie grzewczym w 2009 roku o temperaturze poniżej podanej

dzenia przeznaczone szczególnie do budynków nowych o niewielkim zapotrzebowaniu
na ciepło lub do budynków modernizowanych,
wyposażonych w nieefektywny system grzewczy, w których to pompa stanowić ma podstawowe źródło ciepła.
Czy jest sens stosowania powietrznej
pompy ciepła w polskim klimacie?
Pompy ciepła typu powietrze- woda według
danych technicznych mogą pracować do
minimalnej temperatury powietrza -20°C.
Współczynnik COP wynosi wtedy około 1,9.
W praktyce okazuje się jednak, że taką graniczną temperaturą pracy powietrznej pompy
ciepła jest -15°C, a nawet -10°C. Wydawać by
się mogło, że w zimie temperatury powietrza są
zwykle niższe niż wspomniane -10°C. Okazuje
się, że nie jest to prawdą. Wykres (rys. 1) przedstawia, ile w roku (w procentach) temperatura
przekroczyła odpowiednio -10, -7,5, -5, -2,5,
0, 2 i 7°C i, co bardziej istotne przy wyborze
pompy ciepła, przez jaki czas w trakcie trwania
sezonu grzewczego były temperatury powietrza wyższe od podanych wartości.

Tab. 1. Kalkulacja cen energii – dom referencyjny o parametrach: 200 m2, 55 W/m2, 11 kW, 90 kWh/rok, 18000 kWh/rok
Paliwo

Rodzaj ogrzewania

Sprawność Cena 1kWh Cena ogrzewania

Gaz

Gaz - Kocioł tradycyjny (η=75%)

75%

0,26 zł

4 690,29 zł

Gaz - Kocioł tradycyjny (η=92%)

92%

0,21 zł

3 823,60 zł

Gaz - Kocioł kondensacyjny (η=109%)

109%

0,18 zł

3 227,26 zł

Gaz płynny - Kocioł tradycyjny (η=92%)

92%

0,41 zł

7 422,16 zł

Gaz płynny - Kocioł kondensacyjny (η=109%) 109%

0,35 zł

6 264,58 zł

Olej - Kocioł tradycyjny (η=92%)

92%

0,27 zł

4 938,70 zł

Olej - Kocioł kondensacyjny (η=103%)

103%

0,25 zł

4 411,27 zł

Węgiel

Kocioł na granulat węglowy (η=82%)

82%

0,15 zł

2 748,67 zł

Energia elektryczna

Grzejniki elektryczne (taryfa dzień/noc 50/50) 100%

0,39 zł

7 020,00 zł

Pompa ciepła BW JAZ 4,3 (taryfa 60/40)

430%

0,10 zł

1 783,26 zł

Pompa ciepła WW JAZ 3,9 (taryfa 60/40)

390%

0,11 zł

1 966,15 zł

Pompa ciepła AW JAZ 4,0 (taryfa 60/40)

400%

0,11 zł

1 917,00 zł

Kocioł na drewno opałowe (η=85%)

85%

0,09 zł

1 644,29 zł

Gaz płynny

Olej

Drewno

W 2009 roku temperatura powietrza poniżej -10°C stanowiła tylko 1,06% sezonu grzewczego, czyli niecałe 54 godziny (rys. 2), temperatura powietrza poniżej -5°C występowała
niecałe 179 godzin, czyli około tydzień w trakcie całego sezonu grzewczego, a temperatury
poniżej -10°C występowały przez niecałe 54
godziny. Oznacza to, że w 2009 roku tylko przez
nieco ponad dwa dni konieczne byłoby uruchomienie drugiego źródła ciepła w systemie
grzewczym opartym na pompie ciepła typu
powietrze-woda. Przez pozostały czas pompa
ciepła z powodzeniem byłaby wystarczającym
źródłem ciepła.
Czy jest więc sens stosować powietrzne
pompy ciepła na obszarze Polski? Oczywiście,
że tak! Wyniki dotyczą Pomorza, gdzie zimą
zwykle jest cieplej niż w centralnej i południowej Polsce.
Jakich oszczędności można spodziewać
się mając pompę ciepła?
Wszystko zależy od wybranego typu pompy
ciepła. Jak wcześniej wspomniano, najefektywniejsze są pompy ciepła typu BW, współpracujące z instalacją ogrzewania płaszczyznowego (zwykle podłogowego) i czerpiące
ciepło z gruntu za pośrednictwem odwiertów.
Najmniej efektywne są pompy ciepła typu AW,
z prostej przyczyny, iż temperatura powietrza
w zimie jest najniższa. Możemy jednak założyć,
że nasze roczne oszczędności z tytułu ogrzewania pompą ciepła w stosunku do ogrzewania
kotłem kondensacyjnym na gaz ziemny zredukujemy o połowę. W stosunku do kotła gazowego tradycyjnego oszczędzimy około 60% na
opłatach za „paliwo”, a w porównaniu z kotłem
olejowym oszczędności wyniosą średnio 70%.
Najdroższe jest ogrzewanie prądem elektrycznym i w tym wypadku średnie roczne oszczędności mogą być wyższe średnio 3,5-4,5 razy.

dr inż. Paweł Kowalski
Akademia Viessmann
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Pompa ciepła
w Stacji Uzdatniania Wody „Królewiecka” w Elblągu
Elbląg to jedno z najstarszych polskich miast, należące obecnie do województwa warmińsko-mazurskiego. Jest głównym ośrodkiem przemysłu ciężkiego, spożywczego oraz turystycznego. W 2009 roku w mieście przekazano do użytku zmodernizowaną Stację
Uzdatniania Wody „Królewiecka”, która ma za zadanie zaopatrywać mieszkańców w wodę.
W październiku 2009 roku stacja ta produkowała ponad 28%
wody zużywanej przez miasto i dostarczała ją do północnowschodniej części Elbląga.
Po uzyskaniu pełnej mocy produkcyjnej będzie największą stacją na tym terenie. Pobierana woda z ziemi zawiera
wiele substancji i związków w stężeniach wyższych niż
wymagane, w związku z tym stacja „Królewiecka” dokonuje
jej uzdatniania: natlenia i dwukrotnie przepuszcza przez filtry z wypełnieniem kwarcowym. W procesach biologicznochemicznych redukuje się zawartość takich pierwiastków
i związków, jak żelazo, mangan i amoniak.
Inwestycja zrealizowana została przez Elbląskie
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji, które nie poprzestało na nowoczesnym podejściu do uzdatniania wody.
Pomyślano również o ekologicznym i innowacyjnym systemie ogrzewania całego obiektu – systemie z pompą ciepła. Instalacja grzewcza została zaprojektowana i wykonana
przez firmę ORGANIKS Suchecki Jacek z Gdańska.
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Dobór urządzeń
Obliczone zapotrzebowanie na ciepło, jakie jest niezbędne
do uzyskania komfortu cieplnego i przygotowywania ciepłej
wody użytkowej, kształtuje się na poziomie 130 kW. W tak
prestiżowym obiekcie nie mogło zabraknąć pompy ciepła,
która idealnie spełnia swoje zadanie – zapewnia ogrzewanie i c.w.u. w stacji „Królewiecka”. Zastosowano pompę ciepła firmy Alpha-InnoTec glikol–woda z serii Professionell
SWP 1250, której moc grzewcza wynosi 125,1 kW przy
B0/W35 wg normy EN 255, a współczynnik efektywności COP
4,3 również przy B0/W35 wg normy EN 255. Urządzenie
dostosowane jest do maksymalnej temperatury zasilania
c.o. do +550C i minimalnej temperatury glikolu do -50C.
Jednostka wyposażona jest w elektroniczne urządzenie
łagodnego rozruchu oraz w dwie sprężarki – w celu dopasowania mocy grzewczej do zapotrzebowania na ciepło.
W pomieszczeniu węzła cieplnego oprócz pompy ciepła
stoją również: – zbiornik buforowy TPS 800 firmy Alpha-

Sterownie, regulacja, praca urządzeń
W centrali grzewczej przewidziano trzy grupy grzewcze zasilające trzy budynki: administracyjny, halę filtrów i budynek warsztatowy. Ze względu na różny charakter budynków przewidziano
dwa układy mieszające. Całość pracy układu sterowana jest
automatyką pogodową, niezależnie dla każdego układu.
Ze względu na specyfikę obiektu i związaną z tym konieczność dublowania źródła ciepła, założono biwalentną współpracę
centrali grzewczej z pompą ciepła i kotłowni olejowej umiejscowionej w budynku administracyjnym. W tym celu zainstalowano kocioł olejowy o mocy 130 kW, którego zadaniem jest
zasilanie zbiornika buforowego w centrali grzewczej.
Nad całością pracy układu czuwa sterownik pompy ciepła – Luxtronik II. Regulator rozpoznaje automatycznie typ
pompy ciepła i przejmuje sterowanie całą instalacją z pompą
ciepła, przygotowaniem c.w.u. i ogrzewaniem. Sterowanie
ogrzewaniem odbywa się za pomocą zależnej od temperatury krzywej grzewczej, którą ustawia się w regulatorze wraz
z programami czasowymi. Sterownik wyposażony jest w port
USB z możliwością podłączenia pamięci zewnętrznej, dzięki
czemu można archiwizować dane i w łatwy sposób aktualizować oprogramowanie. Ponadto regulator ma wyjście internetowe, które daje możliwość sterowania instalacją z dowolnego miejsca za pomocą przeglądarki internetowej. Dzięki
temu możliwa jest zdalna obsługa i kontrola pracy pompy ciepła. Użytkownik może sprawdzać i zmieniać ustawienia swojej instalacji grzewczej z dowolnego miejsca poprzez komputer lub telefon komórkowy wyposażony w dostęp do Internetu,
a poprzez SMS, e-mail lub faks powiadamiany jest o ewentualnych błędach w pracy urządzenia.
Dolne źródło ciepła
Dolnym źródłem ciepła jest woda, pobierana (w ilości ok.
25 m3/h) z jednego ze zbiorników wody surowej i przetłaczana
przez wymiennik pośredni do kolejnego zbiornika wody.
Temperatura pobieranej wody wynosi 80C, a schładzanej ok.
40C. Pozwala to na podniesienie sprawności pompy ciepła
i uzyskanie mocy grzewczej na poziomie 140 kW.
Dzięki zastosowaniu wymiennika pośredniego możliwe jest
odizolowanie wody podlegającej dalszemu uzdatnianiu od
układu chłodniczego. Po stronie wtórnej wymiennika zastosowano wodny roztwór glikolu ECO2000 o stężeniu 25%.
To innowacyjne podejście do tematu ogrzewania w Stacji
Uzdatniania Wody „Królewiecka” pozwala na duże oszczędności finansowe, jak również chroni środowisko naturalne. Jest
przykładem na to, że pompy ciepła można stosować w każdym budownictwie, nawet najbardziej wymagającym.

Dorota Cegłowska
Piotr Bigosiński
GLOBEnergia
Akademia
Viessmann
Przedsiębiorstwo
„Hydro-Tech”
Konin

REKLAMA

InnoTec o pojemności 800 l., który służy do zwiększenia
zładu wody grzewczej (zapobiegając częstemu włączaniu
się sprężarek pompy ciepła) oraz jako sprzęgło hydrauliczne,
– zasobnik do przygotowania c.w.u. WWS 507 firmy AlphaInnoTec o pojemności 500 l., w którym przygotowywana jest
ciepła woda, a następnie rozprowadzana siecią zewnętrzną do
wszystkich budynków.

Fot. Viessmann

Powietrze – dolne źródło dla pomp ciepła

Powietrze to ostatnie z nieomówionych dotąd
dotąd, a powszechnie stosowanych dolnych źródeł ciepła dla pomp ciepła
ciepła. W porównaniu
z kolektorami gruntowymi pionowym czy poziomym, a także wodami gruntowymi jest to rozwiązanie bezsprzecznie najtańsze na
etapie realizacji. Wynika to wprost z braku konieczności przeprowadzenia prac inwestycyjnych związanych z wykonaniem instalacji dolnego źródła ciepła. Powietrze zasysane jest bowiem z zewnątrz budynku (powietrze atmosferyczne) bądź z jego wnętrza
(powietrze użytkowe lub technologiczne).
Powietrze atmosferyczne
Mimo iż powszechnie dostępne, powietrze atmosferyczne
ze względu na sezonową zmianę temperatury nie jest najefektywniejszym rozwiązaniem z dostępnych dolnych źródeł
dla pomp ciepła. Wraz z obniżeniem jego temperatury spada
bowiem sprawność pracy pompy ciepła, a wszystko ma
miejsce wówczas, gdy zapotrzebowanie na ciepło w ogrzewanym budynku jest największe (okres zimowy).
Oddając jednak sprawiedliwość temu rodzajowi dolnego
źródła dla pomp ciepła, należy zaznaczyć, że jest ono stosowane coraz powszechniej (głównie ze względu na łatwość
montażu oraz stosunkowo niskie koszty), a ciągłe badania i prace nad możliwościami wykorzystania powietrza
atmosferycznego wpływają na rozwój rynku pomp ciepła
typu powietrze-woda i powietrze-powietrze oraz na większą efektywność ich pracy. Urządzenia te pracują w sposób niezakłócony do temperatury nawet -250C, przy czym
należy pamiętać o niskich parametrach zarówno współczynnika przejmowania ciepła przez powietrze, jak i współczynnika przenikania ciepła w parowniku pompy ciepła. Powodują one konieczność kierowania do pompy
ciepła dużego strumienia powietrza, aby przekazanie ciepła
w parowniku przebiegało efektywnie.
Pompy ciepła wykorzystujące jako dolne źródło powietrze atmosferyczne są projektowane zazwyczaj w układach
biwalentnych, a więc ze szczytowym źródłem ciepła, w celu
zabezpieczenia wystarczającej ilości produkowanego ciepła dla
potrzeb centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej.
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Powietrze wewnętrzne
Wykorzystanie powietrza z wnętrza budynku może być efektywnym dolnym źródłem dla pomp ciepła, szczególnie kiedy
mowa o powietrzu technologicznym. Jego wykorzystanie
jest w każdym z przypadków kwestią indywidualną, stąd
można ogólnie stwierdzić, że odzysk energii cieplnej ze strumienia powietrza następuje poprzez umieszczenie w nim
wymiennika ciepła (np. w kanale wentylacyjnym) z krążącym czynnikiem roboczym wykonującym następnie pracę
w instalacji pompy ciepła. Odzyskanie ciepła z powietrza
użytkowego wewnątrz budynku może natomiast służyć do
podgrzewania wody użytkowej lub być wykorzystywane dla
celów klimatyzacyjnych.
Urządzenia przedmuchowe
Powietrzne pompy ciepła występują w dwóch wariantach: do
ustawienia wewnętrznego lub do ustawienia zewnętrznego.
Różnica polega na tym, że w pierwszym z przypadków układ
pompy ciepła znajduje się w budynku, a powietrze doprowadzane jest do parownika kanałem dolotowym i odprowadzane
na zewnątrz kanałem wylotowym (muszą mieć odpowiednią
średnicę oraz być zaprojektowane w odpowiedniej odległości
od siebie, aby zapobiec zakłóceniom strumienia powietrza),
natomiast w drugim z przypadków proces doboru ciepła od
powietrza realizowany jest na zewnątrz budynku.
Zasada działania przedmuchowych pomp ciepła polega
na odbieraniu przez czynnik roboczy (R407C) ciepła od
powietrza opływającego parownik. Czynnik roboczy przeka-

POMPY CIEPŁA / dolne źródła

Urządzenia typu Split
Zalety pomp ciepła do ustawienia wewnętrznego i zewnętrznego
łączą pompy ciepła typu Split. Urządzenia te występują w konfiguracji rozdziału parownika i skraplacza. Parownik umieszczany jest w jednostce zewnętrznej, gdzie następuje przekazanie ciepła od powietrza
atmosferycznego omywającego parownik do czynnika roboczego
(najczęściej R410A). Efektywny odbiór ciepła ma miejsce do ok. -250C
powietrza atmosferycznego (dzięki zastosowaniu R410A). Czynnik
roboczy przed skierowaniem miedzianym przewodem gazowym do
jednostki wewnętrznej jest sprężany w kompresorze spiralnym (większość producentów proponuje inwerterowe kompresory spiralne), po
czym jego pary kierowane są do skraplacza jednostki wewnętrznej,
gdzie oddają ciepło wodzie użytkowej.
Niektórzy producenci oferują także urządzenia składające się
z modułu zewnętrznego, którym jest wymiennik ciepła z wolnoobrotowym, cichobieżnym wentylatorem, oraz jednostki wewnętrznej, w której umieszczone są parownik, sprężarka, skraplacz, zawór
rozprężny, pompy obiegowe itd. Jednostka zewnętrzna połączona
jest z modułem wewnętrznym dwoma rurociągami (izolowanymi
termicznie), którymi w układzie zamkniętym krąży czynnik roboczy odbierający ciepło w wymienniku ciepła i oddający je w parowniku pompy ciepła czynnikowi roboczemu (najczęściej R404A).
Efektywny odbiór ciepła odbywa się do temperatury ok. -200C.
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zuje następnie ciepło wodzie użytkowej w skraplaczu pompy ciepła. Tego rodzaju pompy pracują do ok. -200C temperatury powietrza atmosferycznego. Maksymalna temperatura wody użytkowej,
która może zostać osiągnięta dzięki pracy tego typu urządzenia to
ok. 550C. Poniżej temperatury powietrza atmosferycznego -200C,
ciepło dostarczane jest do budynku dzięki pracy grzałki elektrycznej. Ponieważ praca grzałki elektrycznej jest rozwiązaniem dość
drogim z ekonomicznego punktu widzenia, pompy ciepła oparte
na dolnym źródle, jakim jest powietrze, projektowane są często w układach biwalentnych, wówczas ciepło produkowane jest
przesz szczytowe źródło ciepła (np. kocioł gazowy).
Jak w każdym z przypadków instalacji opartych na pompach
ciepła, najefektywniej współpracują one z systemem ogrzewania niskotemperaturowego (ogrzewanie podłogowe, ścienne),
a dodatkowo, pompy ciepła do ustawienia zewnętrznego mogą
być wyposażone w opcję aktywnego chłodzenia.
W przypadku powietrznych pomp ciepła konieczne jest zaopatrzenie ich w system antyzamrożeniowy, bowiem gdy temperatura
powietrza atmosferycznego wynosi ok. 00C, dochodzi do powstawania szronu co może skutkować dodatkowym oporem cieplnym w parowniku. Jego odszranianie najczęściej realizowane jest
poprzez chwilowe odwrócenie obiegu pompy ciepła i skierowanie par czynnika roboczego do parownika zamiast skraplacza za
pomocą zaworu czterodrogowego.

Podsumowując, wziąwszy pod uwagę łatwość wykorzystania powietrza jako dolnego źródła dla pomp ciepła oraz stosunkowo niskie koszty na poziomie realizacji inwestycji w porównaniu z wykorzystaniem do tego celu energii cieplnej zakumulowanej
w gruncie czy wodach gruntowych, można stwierdzić, że jest to
perspektywiczny kierunek rozwoju pomp ciepła.

Michał Kaczmarczyk
Redakcja GLOB Energia
AGH KSE
GLOBEnergia Akademia Viessmann
6/2010
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Fot. 1. Kondensacyjny kocioł gazowy i kogenerator
(fot. KRIO-THERM)

Skojarzony system grzewczy
Kogenerator, kolektory słoneczne, pompy ciepła i kondensacyjny kocioł gazowy, a wszystko w jednym systemie
energetycznym. Takie rozwiązanie wdrożono w żywieckiej fabryce sprzętu szpitalnego Famed, największego producenta z tego rodzaju branży w Polsce.
Stan pierwotny i modernizacja
Celem modernizacji z zastosowaniem między innymi
urządzeń wykorzystujących odnawialne źródła energii
było zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do powietrza
oraz zwiększenie efektywności ekonomicznej systemu
energetycznego poprzez w pełni niezależną pracę
poszczególnych źródeł energii, możliwie najwyższą
sprawnością poszczególnych urządzeń oraz optymalizację układu energetycznego pod kątem minimalizacji
kosztów pozyskania energii. Prace dotyczyły modernizacji ogrzewania pomieszczeń biurowych i produkcyjnych, podgrzewania wody użytkowej oraz oświetlenia
i zasilania odbiorników elektrycznych w poszczególnych obiektach przy ul. Leśniaka 64 w Żywcu (budynek administracyjno-biurowy, hale produkcyjne oraz
magazyn wyrobów gotowych) o łącznej kubaturze
40 000 m3. Przed modernizacją obiekt ogrzewany był
dzięki pracy kotłów olejowych (po modernizacji rezerwowe źródło ciepła stanowi kocioł olejowy o mocy
196,6 kW).
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Obecnie podstawowe elementy instalacji stanowią: kogenerator Sokratherm GG (moc elektryczna
70 kWe, moc cieplna 120 kWt), dwie pompy ciepła
Viessmann Vitocal 300 (o mocy 52 kW każda), 28 kolektorów słonecznych Viessmann Vitosol 100-F (o łącznej powierzchni 50 m2) oraz kocioł kondensacyjny
Viessmann Vitocrossal 200.
„Układ został zaprojektowany w taki sposób aby
nadrzędnym celem działania poszczególnych źródeł ciepła był jak najniższy koszt wytworzenia energii.
W związku z tym, że w różnych porach roku mamy do
czynienia ze zmienną opłacalnością wykorzystania np.
kolektorów słonecznych, dzięki pracy regulatora sterującego całą instalacją, możemy sprawić aby pracowały
np. pompy ciepła. Podobnie sytuacja wygląda z pracą
kogeneratora, wyłączanego w przypadkach gdy jego
praca jest nieopłacalna z ekonomicznego punktu
widzenia, a więc wówczas gdy produkcja energii elektrycznej we własnym zakresie jest droższa niż jej zakup
z sieci krajowej.” – mówi Pan Andrzej Królikowski, wła-
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Fot. 2. Pompy ciepła (fot. KRIO-THERM)

ściciel firmy KRIO-THERM, która zrealizowała inwestycję.
Kogenerator Sokratherm GG
W przypadku wykorzystania kogeneracji mamy do czynienia z jednym procesem technologicznym służącym produkcji
prądu i ciepła, co przekłada się na sprawność ogólną na poziomie ok. 85% podczas gdy w przypadku oddzielnej produkcji
prądu i ciepła poziom efektywności osiąga
ok. 57%. Pozwala to na stwierdzenie, że
kogeneracja jest wydajniejszą formą produkcji energii niż w przypadku tradycyjnego
systemu scentralizowanego. Aby rozwiązanie było efektywne konieczne jest jednak jego zastosowanie w budynkach o stałym zapotrzebowaniu na energię cieplną
i znacznym podstawowym obciążeniu elektrycznym, jak np. hotele i ośrodki wypoczynkowe, szpitale, uniwersytety, budynki rządowe czy jak w opisywanym przypadku
obiekt przemysłowy.
Kolektory słoneczne płaskie
Vitosol 100-F
Vitosol 100-F to płaski kolektor słoneczny do
podgrzewania wody użytkowej. Aby zwiększyć efektywność pracy urządzenia zastosowano wysokoselektywne pokrycie absorbera czarnym chromem (przyczynia się do
maksymalnego wykorzystania energii promieniowania słonecznego), a negatywny
wpływ zmian temperatury i wilgotności
zewnętrznej został ograniczony dzięki zastosowaniu sztywnej konstrukcji aluminiowej
ramy oraz materiałów odpornych na promieniowanie UV. Ochronę kolektora zapewnia ponadto hartowane szkło odporne
na uderzenia i naciski mechaniczne, które
zapewnia odpowiednio wysoką przepuszczalność promieniowania słonecznego do
wnętrza kolektora dzięki obniżonej zawartości tlenków żelaza. To aspekty niezwykle
istotne z punktu widzenia niezakłóconego
działania instalacji.

Fot. 3. Zasobniki buforowe (fot. KRIO-THERM)
Tab. 1. Zestawienie kosztów eksploatacyjnych
Rodzaj kosztów

Jednostka

koszty paliwa

Koszty poniesione

Oszczędności

Przed realizacją

Po realizacji

PLN/rok

381 293,10

172 297,20

54,81%

koszty energii elektrycznej

PLN/rok

93 250,50

55 246,00

40,76%

wynagrodzenie brutto
z narzutami

PLN/rok

2 544,00

1 272,00

50,00%

usługi obce

PLN/rok

-

-

-

koszty remontów
i konserwacji

PLN/rok

5 112,00

33 057,60

-546,66%

opłaty za korzystanie ze
środowiska

PLN/rok

723,17

220,18

69,55%

482 922,77

262 092,98

45,74%

Koszty razem
Tab. 2. Emisja produktów spalania
Rodzaj zanieczyszczenia (emisji)

Jednostka

Wielkość dotychczasowa

Wielkość planowana (docelowa)

Zmiana bezwzględna

Zmiana względna
[%]

dwutlenek siarki

Mg/rok

7,571

0,00033

7,57067

99,99

tlenki azotu

Mg/rok

1,879

0,27

1,609

85,63

dwutlenek węgla

Mg/rok

831,182

411,524

419,658

50,49

tlenek węgla

Mg/rok

1,31

0,076

1,234

94,20

pyły

Mg/rok

3,93

0,0032

3,9268

99,92

Pompy ciepła Vitocal 300
Vitocal 300 to dwustopniowa pompa ciepła woda-woda samodzielnie zapewniająca wystarczającą ilość ciepła do ogrzania
domu bądź współpracująca z innymi źródłami ciepła np. z kotłem grzewczym czy
kolektorami słonecznymi, jak w opisywanym w artykule przypadku. Pompa ciepła
wyposażona jest w dwie sprężarki Scroll (np.
w pompie ciepła o mocy 52 kW każda sprężarka ma moc 26 kW). Przy małym zapotrzebowaniu budynku na ciepło pracuje tylko
jedna sprężarka, natomiast w przypadku
gdy ilość ciepła dostarczana przez nią nie
jest wystarczająca wówczas załącza się
druga sprężarka, dzięki czemu pompa ciepła może pracować z pełną mocą grzewczą.

Kolejnością załączania sprężarek w zależności od zapotrzebowania na energię cieplną
steruje automatyka pompy ciepła, dążąc do
wyrównania cykli pracy sprężarek, tzn. jako
pierwsza załączy się sprężarka o mniejszej
liczbie godzin pracy.
Pan Andrzej Królikowski: Dolne źródło dla
pomp ciepła stanowi woda o temperaturze ok. 20-300C zgromadzona w zbiorniku
buforowym instalacji kolektorów słonecznych. Pozwala to na osiągnięcie wysokiego
współczynnika efektywności pompy ciepła na poziomie 4,5. Sprężarki pomp ciepła zaopatrywane są w energię elektryczną
dzięki pracy kogeneratora - zasila także
pompy obiegowe i kocioł kondensacyjny.
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Rys. 1. Przepływ energii w zmodernizowanym źródle ciepła

Kocioł kondensacyjny Vitocrossal 200
Gazowy kocioł kondensacyjny to rozwiązanie dla ogrzewania pojedynczych domów
wielorodzinnych, poprzez lokalne sieci ciepłownicze, aż do budynków publicznych
i przemysłowych. Technika kondensacyjna
pozwala odzyskać część energii spalin
poprzez kondensację i w ten sposób umożliwia wysokie sprawności znormalizowane.
Zmniejsza to zarówno koszty paliwa, jak
i bezwzględną wielkość emisji substancji
szkodliwych.
Efekt ekonomiczny i ekologiczny
Przy każdej inwestycji obejmującej modernizację źródła ciepła kluczowym z punktu
widzenia inwestora jest efekt ekonomiczny, na który składają się poniesione
koszty oraz przyszłe oszczędności, które
przyniesie modernizacja. Łączne nakłady
finansowe przedsięwzięcia wyniosły
1 950 000 zł, a złożyły się na nie koszty
prac projektowych (60 000 zł), dostosowanie pomieszczeń dla potrzeb nowego
systemu energetycznego (30 000 zł),
zakup i montaż urządzeń oraz automatyki

(1 750 000 zł), synchronizacja kogeneratora z siecią zewnętrzną (70 000 zł) oraz
uruchomienie nowego systemu energetycznego (40 000 zł). Inwestycja została
sfinansowana w 60% przez EKO-FUNDUSZ
Warszawa oraz Wojewódzki Fundusz
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Katowicach, co z kolei możliwe było
dzięki przewidywanemu efektowi ekologicznemu. Pan Andrzej Królikowski: Mimo,
że inwestycja była kosztowna, dzięki dofinansowaniu na poziomie 60% jest bardzo
rentowna. Zależy nam na ochronie środowiska i nie jest to truizm, stąd staramy się
sugerować inwestorom, aby wybierali rozwiązania ekologiczne i energooszczędne.
Modernizacja obiektu Famed w Żywcu
pokazuje, że to się opłaca.
Inwestycja przyniosła wymierne korzyści
ekonomiczne i ekologiczne. Warto zwrócić uwagę na znaczącą redukcję kosztów
poniesionych na zakup paliwa (54,81%),
kosztów zakupu energii elektrycznej
(40,76%) oraz opłat za korzystanie ze środowiska (69,55%). Jeszcze lepiej prezentują się wskaźniki redukcji emisji produk-
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tów spalania (tab. 2) potwierdzające sens
inwestowania w rozwiązania ekologiczne.
Podsumowanie
Wymierne zyski finansowe, ochrona środowiska oraz możliwość pozyskania środków finansowych na realizację inwestycji
to argumenty dla potencjalnych inwestorów, przemawiające za wdrażaniem w życie
projektów opartych na wykorzystaniu
odnawialnych źródeł energii. Inwestycja
w Żywcu jest tego doskonałym przykładem, pokazującym jednocześnie, że rozwiązania ekologiczne to nie tylko pojedyncze urządzenia wykorzystujące odnawialne
źródła energii, ale także systemy skojarzone z urządzeniami, dla których nośnikiem energii są paliwa konwencjonalne.
Autor dziękuje Panu Andrzejowi Królikowskiemu
za udostępnienie materiałów i pomoc w przygotowaniu artykułu.

Michał Kaczmarczyk
Redakcja GLOB Energia
AGH KSE

POMPY CIEPŁA / vs. kolektory słoneczne

Kolektor słoneczny
czy pompa ciepła – co wybrać (cz. 2)
Kontynuując analizę porównawczą pomp ciepła i kolektorów słonecznych, zostanie przeprowadzona analiza ekonomiczna kosztów przygotowania i komfortu c.w.u. z uwzględnieniem rocznego współczynnika pokrycia przez pompę
ciepła i kolektor słoneczny.
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POMPY CIEPŁA / vs. kolektory słoneczne
Przy szacowaniu kosztów eksploatacyjnych przygotowania c.w.u.
przez pompę ciepła i kolektor słoneczny ważnych jest kilka zagadnień, między innymi:
• rozpatrywany przypadek projektowy,
• dostępność źródła ciepła, roczny współczynnik pokrycia energii na c.w.u.,
• komfort c.w.u. (dobowe dostępne ilości),
• wysokość kosztów przygotowania ciepłej wody,
• nakłady inwestycyjne (omówione w cz. 1 – GLOBEnergia 3/2010),
• czas zwrotu różnicy nakładów inwestycyjnych do źródła
podstawowego.

Tab. 2. Porównanie średnich obszarowych wartości temperatury powietrza (oC) w Polsce w okresie 1961–1900 i 1991–2000 [3]
Okres

Miesiąc
I

II

III

IV

V

VI

VII

Rok
VIII

IX

X

XI

XII

1961 -1990

-2,8 -1,6

2,2

7,3

12,8 16,0 17,3 16,8 13,0

8,5

3,4

-0,7

7,7

1991 -2000

- 0,9 -0,1

2,8

8,3

13,1 16,3 18,2 17,9 13,1

8,3

2,7

-0,7

8,3

Rozpatrywany przypadek projektowy
Przykład domku jednorodzinnego, rodzina pięcioosobowa,
potrzeby dzienne c.w.u. 300 litrów.
Dedykowana c.w.u. pompa ciepła powietrze/woda z wbudowanym zasobnikiem o pojemności 300 litrów, 2 kolektory słoneczne z zasobnikiem biwalentnym o pojemności 300 litrów.
Dostępność źródła ciepła, roczny współczynnik pokrycia
energii na c.w.u.

Rys. 2. Porównanie średnich obszarowych wartości temperatury powietrza (oC) w Polsce w okresie 1961–1990 i 1991–2000

Średnie temperatury powietrza oraz uzyskiwane przy nich efektywności COP pozwalają nam pracować z pompą ciepła jako jedynym i efektywnym źródłem ciepła przez okres 8 miesięcy, czyli od
początku kwietnia do końca października, niezależnie od tego,
czy mamy dzień, czy też noc, czy bardziej, czy mniej pochmurny
dzień.
Rozkład średniomiesięcznej efektywność COP analizowanej
pompy ciepła dedykowanej przygotowaniu c.w.u. według rozkładu średnich temperatur w Polsce z okresu wielolecia przy grzaniu wody do temperatury +55 oC w okresie od 1 kwietnia do 31
października*

Rys. 1. Dedykowana c.w.u. pompa ciepła z wbudowanym zasobnikiem c.w.u.
o pojemności 300 litrów

Rozkład średnich temperatur powietrza w poszczególnych miesiącach roku w Polsce z ostatnich kilkudziesięciu lat pozwala
określić, w jakich miesiącach pompa ciepła dedykowana przygotowaniu c.w.u. jest w stanie w 100% pokryć zapotrzebowanie na
c.w.u.
Oferowane w Polsce pompy ciepła dedykowane c.w.u. pracują efektywnie w zakresie temperatur od +5 (6) do +35 (40) –
bez systemu rozmrażania parownika gazem gorącym lub grzałką
elektryczną.
Tab. 1. Według wybranych danych jednego z producentów [2]
Temperatura
powietrza

Wilgotność
względna

COP

Temperatura
wody zimnej

Objętość
wody o temp
55oC

Czas
nagrzewu do
temp. 55oC

+ 6oC

70%

3,3

15oC

300

11,5 h

+ 15oC

70%

4,2

15oC

300

9,0 h

+ 35oC

70%

5,2

15oC

300

5,2 h

Pobór mocy – 0,44 kW dla P+15/W45
Wilgotność względna – 70%
Moc grzewcza – około 1,6 kW dla P+15/W45
Grzanie wody od +15 do +55 oC

Rys. 3. Średnia miesięczna efektywność pompy ciepła
*Efektywność COP w rozpatrywanym okresie: maksymalna 5,06; minimalna 2,79; średnia 3,83

Z powyższego wynika, że dedykowane c.w.u. pompy ciepła są w stanie pokryć minimum 70% rocznego
zapotrzebowania na c.w.u. niezależnie od warunków pogodowych oraz
pory dnia i – co ważne – przy wysokim
komforcie dostępności c.w.u.
W pozostałych miesiącach pompa
ciepła pozostaje w czasie oczekiwania. Jeśli temperatury powietrza
w poszczególnych dniach (szczególnie
w listopadzie, marcu) są powyżej +5oC,
to pompa ciepła będzie pracować na
rzecz c.w.u. zwiększając roczny współczynnik pokrycia powyżej
70% (nawet do 75%), niezależnie od pory dnia i pogody.
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Tab. 3.Komfort c.w.u. (dobowe dostępne ilości), zapotrzebowania na energię do przygotowania c.w.u.
Komfort c.w.u.

Zapotrzebowanie na
anergię kWh/osobę na
dzień [1].

Zapotrzebowanie na anergię kWh/osobę na rok

Dostępna ilość wody
ciepłej o temp. 55oC
w litrach/osobę na dobę

Mały
Średni
Duży

0,9
1,8
3,6

328,5
657
1314

ok. 20
ok. 35
ok. 70

Zapotrzebowanie na aner- Zapotrzebowanie na anergię kWh/5 osób na dzień
gię kWh/5 osób na rok
4,5
9
18

1642,5
3285
6570

Dostępna ilość wody ciepłej o temp. 55oC w litrach/5 osób na dobę
ok. 85
ok. 190
ok. 340

Kolektor słoneczny według danych wybranego producenta [4]:
2 płyty kolektora słonecznego o:
• powierzchni całkowitej – 2,7 m2, czynnej absorbera – 2,4 m2,
• mocy 0–2000 W,
• współczynniku konwersji h0 – 0,804,
• współczynniku strat ciepła a1 – 3,36 W/(m2K),
• współczynniku strat ciepła a2 – 0,018 W/(m2K).
Z przeprowadzonych na rynku europejskim analiz oraz dostępnych danych dotyczących usłonecznienia, nasłonecznienia, natężenia promieniowania wiemy, że pokrycie rocznego zapotrzebowania na c.w.u. takiego układu będzie wahało się na poziomie
40–50% przy korzystnych warunkach pogodowych, średnim
komforcie c.w.u., korzystnym dobowym rozkładzie zapotrzebowania na c.w.u. i kontrolowanych nakładach inwestycyjnych.

• konieczność posiadania dodatkowego źródła ciepła na rzecz
c.w.u., zagadnienia dostępności energii,
• komfort ilości c.w.u. szczególnie w okresach przejściowych
i przy złych warunkach pogodowych w okresie lata,
• uciążliwości związane z naddatkiem mocy w okresach letnich,
kiedy c.w.u. nie jest nam potrzebna,
• w przypadku konfiguracji z kotłem węglowym – konieczność
obsługi kotła węglowego (skład opału, popiołów), uciążliwości
środowiskowe, bardzo dużą lokalną emisję zanieczyszczeń,
• niewielkie różnice w kosztach rocznych przygotowania c.w.u.
w stosunku do dedykowanej pompy ciepła,
• konieczność kontroli nakładów inwestycyjnych w stosunku do
porównywalnej pompy ciepła, której system budujemy w cenie
od kilkunastu do kilkudziesięciu procent taniej.

Tab. 4. Wysokość kosztów przygotowania ciepłej wody

W przypadku zastosowania w rozpatrywanych systemach
c.w.u. dedykowanej pompy ciepła zauważamy, że:
• różnice w kosztach rocznych przygotowania c.w.u. w stosunku
do kolektorów są znikome,
• nakłady inwestycyjne są niższe, a czas wykonania systemu
krótszy,
• jest dużo większa niezależność od dodatkowego źródła ciepłą
(od 1 kwietnia do 31 października funkcja przygotowania c.w.u.
może być w kotle wyłączona),
• urządzenie pracuje na żądanie (kiedy jest zapotrzebowanie na c.w.u.),
• w przypadku zastosowania powietrza z wentylacji lub pomieszczeń
nieogrzewanych, w których temperatura powietrza nie spada poniżej +6oC przez cały rok, pompa ciepła może być jedynym źródłem
ciepła na rzecz c.w.u. przy bardzo niskich rocznych kosztach, pokrywając 100% zapotrzebowania,
• przy produkcji c.w.u. można wykorzystać świeże schłodzone
powietrze w ilościach około 500 m3/h (w zależności od producenta) do schłodzenia pomieszczeń w domu (dodatkowa korzyść
zastosowania pompy ciepła – chłodzenie w cenie c.w.u.),
• możliwość osuszania pomieszczeń wilgotnych.

Roczny koszt przygotowania c.w.u. zł*
Gaz
Gaz + KS
Gaz + PC
PC 100% c.w.u. - powietrze z wentylacji +15oC
Olej
Olej + KS
Olej + PC
Węgiel
Węgiel + KS
Węgiel + PC

zł
1 707
1 111
1 172
994
2 300
1 466
1 320
1 049
716
1 007

Komfort c.w.u. – około 65 litrów/osobę na dzień.
Sprawność średnioroczna kotłów przy produkcji c.w.u. – gaz, olej – 80%,
węgiel – 65%, efektywność średnioroczna COP PC – 3,64. Cena 1 kWh energii
elektrycznej – 0,55 zł, 1 m3 gazu – 2 zł, 1 kg oleju – 2,8 zł, 1 tony węgla (ekogroszek) – 750 zł.
*Autor zastrzega sobie dokładność obliczeń, obliczenia są szacunkowe
i poglądowe.

Analizie poddane zostały potrzeby inwestora mikro – domek
jednorodzinny (tylko c.w.u.), w przypadku gdy analizie poddane
zostaną rozległe instalacje kolektorów słonecznych i dodatkowego
źródła ciepła o dużym zapotrzebowaniu na c.w.u. lub potrzeby c.o.
i c.w.u., zauważymy wiele zalet zastosowania pomp ciepła.
Systemy z pompami ciepła (również powietrze/woda) stanowią bardzo dobre rozwiązanie, gdyż łączą w sobie wysoki komfort c.o., c.w.u., chłodzenia aktywnego, bezobsługowość, bezpieczeństwo przy optymalnych kosztach inwestycyjnych w stosunku
do potrzeb i oczekiwań.

Rys.4. Roczny koszt przygotowania c.w.u w złotych

Podsumowanie
Z przeprowadzonej analizy wynika, że stosowanie kolektorów słonecznych nie jest w polskich warunkach zawsze najtańszym źródłem c.w.u. w skali całego roku.
W analizowanych konfiguracjach systemów przygotowania
c.w.u. zauważono, że w przypadku stosowania kolektorów słonecznych należy mieć na uwadze:
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Źródła:
• Program obliczeniowy NAWIGATR Pomp ciepła STIEBEL ELTRON GmbH
& Co. KG 2010 [1]
• Instrukcja obsługi pompy ciepła WWK 300, WWK 300 SOL STIEBEL ELTRON
GmbH & Co. KG 2010. 2 [2]
• Zawara T. Temperatury powietrza w Polsce w latach 1991-2000 na tle okresu
normalnego 1961-1990, Acta Agrophysica, 2005, 6(1), 281-287. [3]
• Zasoby witryn internetowych firm oraz instytucji i organizacji: materiały
techniczne, [4] normy, wytyczne, programy obliczeniowe, cenniki, ulotki itp.

Artur Karczmarczyk
Stiebel Eltron Sp. z o.o.

Profesjonalny dobór pompy ciepła
Wraz z nieustającym wzrostem cen energii, zmienia się również zapotrzebowanie na alternatywne rozwiązania
zapewniające niskie koszty eksploatacji i pozwalające na duży udział przekazywania energii odnawialnej. Są nimi
systemy grzewcze korzystające z pomp ciepła.
Wśród instalatorów, projektantów i inwestorów występuje często niepewność, co do przewidywanych kosztów eksploatacyjnych, wielkości źródeł ciepła, doboru
mocy pompy ciepła itp. Niestety w praktyce zbyt często mamy do czynienia z błędami prowadzącymi np.
do zamrożenia dolnego źródła pompy ciepła lub zbędnym załączaniem grzałki elektrycznej czy pracy pompy
ciepła z niską efektywnością.
Zastosowanie komputerowego program symulacyjnego WP-OPT© zapewnia lepszą jakość i pewność
projektowania i optymalizacji systemów grzewczych
z pompami ciepła. Umożliwia on praktyczne, szybkie
i przyjazne projektowanie instalacji z pompami ciepła,
a przeznaczony jest dla projektantów, urzędników,
producentów pomp ciepła, doradców energetycznych, jak również dla zainteresowanych inwestorów.
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Parametry systemu z pompą ciepła, takie jak np.
temperatura dolnego źródła, wymagania temperaturowe instalacji grzewczej, wpływają na siebie wzajemnie w taki sposób, że trudno jest poprawnie prognozować warunki pracy oraz przeprowadzić kompleksową
analizę ekonomiczną instalacji bez używania symulacji komputerowych. Za pomocą programu komputerowego WP-OPT©, po wprowadzeniu danych dotyczących systemu grzewczego, można zasymulować ważne
parametry pracy, takie jak: roczny współczynnik efektywności SPF, przebieg temperatur dolnego źródła
i instalacji grzewczej oraz roczne koszty eksploatacji.
Istotne zagadnienia związane z zastosowaniem
instalacji grzewczych z pompami ciepła
Decydującym aspektem przy podejmowaniu decy-

POMPY CIEPŁA
zji wyboru systemu grzewczego z pompą
ciepła przez inwestorów jest duża niezawodność pracy i najniższe możliwe zużycie energii, a co za tym idzie najniższe
koszty eksploatacji.
Współczynnik COP to stosunek przekazywanej do instalacji mocy grzewczej przez pompy ciepła do pobieranej
przez pompę ciepła mocy elektrycznej.
Wartość COP 4 oznacza, że moc użytkowa (grzewcza) pompy ciepła jest czterokrotnie wyższa niż pobrana moc elektryczna. Im wyższa jest wartość COP,
tym wyższa efektywność pompy ciepła.
Współczynnik efektywności COP odnosi
się do jasno określonych warunków brzegowych. Zwykle dla pompy ciepła typu
solanka/woda, temperatura solanki (glikolu) wynosi 0oC, a temperatura zasilania
ogrzewania -35oC. Wartość COP jest chwilową wartością i może być porównywana
w tych samych warunkach pracy i przy
takim samym typie urządzeń.
Współczynnik efektywności SPF to
stosunek przekazanej energii grzewczej
przez pompę ciepła do pobranej przez
nią energii elektrycznej w dłuższym okresie (np. miesiąca lub roku). Współczynnik
SPF nie jest wartością chwilową, a okresową. Zgodnie z dyrektywą 2009/28/WE
(tzw. dyrektywa OZE), w przypadku gdy
pompa ciepła osiąga wartość SPF większą niż 2,63, to przekazuje energię odnawialną do instalacji grzewczej (ilość energii odnawialnej stanowi pow. 62% całości
energii grzewczej przekazywanej przez
pompę ciepła).
Odpowiednie zużycie energii elektrycznej i przekazywanej mocy grzewczej
przez pompę ciepła zależy od temperatury
zasilania ogrzewania i temperatury źródła
(rys. 1). Również temperatury w dolnym
źródle i wody grzewczej podlegają znacznym zmianom w czasie pracy pompy ciepła (rys. 2).
Można próbować samemu przeprowadzić obliczenia, należy jednak pamiętać,
że temperatura zasilania wody grzewczej
pompy ciepła jest zależna od temperatury zewnętrznej, na którą duży wpływ ma
wybrana lokalizacja geograficzna. Wszystko
to wpływa na temperaturę dolnego źródła
ciepła, określony pobór energii elektrycznej przez sprężarkę oraz czas pracy pompy
ciepła. Przez pobór energii z dolnego źródła następuje zmiana temperatury dolnego źródła, co powoduje również zmianę
poboru energii elektrycznej. Wykonanie
samemu obliczeń wymagałoby poniesienia niezwykłe dużego nakładu pracy.
Ogólna zasada obliczeń symulacyjnych
realizowanych przez program
Program oblicza średnią miesięczną temperaturę zewnętrzną dla wybranej lokalizacji budynku i zapotrzebowania na cie-
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Rys. 1. Dane techniczne pompy ciepła typu solanka/woda

pło w budynku, wymaganą ilość ciepła
i chwilowe wartości temperatury zasilania
wody grzewczej. Uwzględniany jest również współczynnik korekcyjny związany
z zastosowaniem taryfy elektrycznej z blokadą czasową. W przypadku ciepłej wody
użytkowej uwzględniany jest w obliczeniach rodzaj zasobnika c.w.u. oraz wymagania temperaturowe.
Istotne parametry techniczne pompy
ciepła wyliczane są na podstawie metody
iteracyjnej z rozpoczęciem sezonu grzewczego, poprzez wychłodzenie źródła
ciepła. W wymiennikach gruntowych
uwzględniane są rodzaje gruntu i geometria ułożenia wymiennika.
Przy wymiennikach z czynnikiem przeciwzamarzającym przy wymianie ciepła

uwzględniane są właściwości czynnika
przeciwzamarzającego, rury absorbera
i gruntu. W zależności od chwilowej temperatury zasilania wody grzewczej i dolnego źródła ciepła otrzymuje się czasy
działania i zużycie energii przez pompy
ciepła. Czasy pracy, zużycie energii i energia dolnego źródła są sumowane i wykorzystane do obliczenia sezonowego
współczynnika efektywności lub kosztów
eksploatacyjnych (rys. 3).
Program symuluje i oblicza następujące wartości:
• roczny współczynnik efektywności SPF
pompy ciepła,
• koszty eksploatacji,
• roczne koszty inwestycyjne i roczne
koszty całkowite z uwzględnieniem

Rys. 2. Roczny przebieg temperatury gruntu w stanie niezakłóconym i poboru ciepła przez pompę ciepła
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•

•

Rys. 3. Przykład wyników obliczeń oceny rocznej pompy ciepła

•

•
•

•

okresów użytkowania elementów, odsetek, i rocznego wzrostu cen nośników
energii,
zużycie prądu i koszty zużycia prądu
dla przyjętych taryf energetycznych
z podziałem na centralne ogrzewanie,
ciepłą wodę użytkową oraz na koszty
poszczególnych odbiorników energii,
przebieg temperatur w dolnym źródle
ciepła,
przeciętne miesięczne zapotrzebowane
ciepła oraz związane z nim chwilowe
temperatury zasilania i chwilowe moce
grzewcze,
ilość energii pobranej z dolnego źródła
ciepła.

Program uwzględnia przy symulacjach
następujące parametry:

• Rodzaj dolnego źródła ciepła (wymiennik gruntowy z poziomym lub pionowym wymiennikiem ciepła lub kombinacją obydwu wymienników ciepła,
wodą, powietrzem):
– powierzchnia i długość wymiennika
ciepła (absorbera),
–bezpośrednie/pośrednie odparowanie,
– liczba i głębokość sond gruntowych,
– parametry geologiczne i ich zależności (współczynnik przewodzenia ciepła,
pojemność cieplna, gęstość),
– zawartość wilgoci w gruncie i związana z nim lepsza przewodność cieplna,
jak również wykorzystanie ciepła utajonego (ciepła zamarzania),
– przebieg roczny niezakłóconej temperatury gruntu dla danej lokalizacji,

•

•

•

•

•
•

•

Rys. 4. Przykład wyników obliczeń programem komputerowym WP-OPT©
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– zmiana temperatury źródła poprzez
zmianę mocy chłodniczej pompy
ciepła.
Przygotowanie ciepłej wody użytkowej:
– rodzaj zasobnika (uwarstwowienie,
pojemność),
– temperatura wejściowa zimnej wody,
– żądana temperatura c.w.u.,
– przeciętne dobowe zapotrzebowanie
c.w.u.,
– ewentualnie wymagane dogrzanie
grzałką elektryczną.
Techniczne dane pompy ciepła (dane
producenta):
– pobór mocy elektrycznej, moc grzewcza i chłodnicza w zależności od temperatury dolnego źródła i wody grzewczej,
– energia pomocnicza pomp obiegowych c.o. i dolnego źródła lub wentylatora, lub pompy głębinowej,
– rodzaj pompy ciepła (grunt / powietrze
/ woda / bezpośrednie odparowanie),
– granice temperaturowe i mocowe
zastosowania pompy ciepła,
– sposób pracy pompy ciepła (monowalentny, monoenergetyczny, biwalentny,
alternatywny, równoległy, równoległoalternatywny),
– różnica temperatur na parowniku
i skraplaczu pompy ciepła.
Dane budynku (moc częściowa lub
zapotrzebowanie ciepła wraz z zyskami
wewnętrznymi i słonecznymi ciepła w budynku, zadana temperatura
pomieszczeń).
Parametry klimatyczne (zewnętrzna
temperatura projektowa, średnie temperatury miesięczne, dobowy przebieg
temperatur w ciągu roku dla wybranej
lokalizacji).
Różne taryfy energetyczne dostawców energii elektrycznej (taryfy
dzienne i nocne, blokady czasowe,
koszty prądu dla pomp ciepła i grzałek
elektrycznych).
Instalacja grzewcza w budynku (ogrzewanie podłogowe i/lub ogrzewanie
ścienne i/lub ogrzewanie grzejnikowe).
Regulacja temperatury zasilania c.o.
(zmienno- lub stałotemperaturowa).
Własności czynnika przeciwzamarzającego i wynikające z tego przekazywanie
ciepła.
Termiczna instalacja solarna do wspomagania regeneracji gruntu, podgrzewania zasobnika i wspomagania ogrzewania (wersja z dodatkowym modułem
solarnym).

Wpływ błędów popełnianych przy
doborze instalacji z pompą ciepła na
wartość SPF
Poniższy przykład pokazuje, jak istotne
jest staranne zaprojektowanie instalacji
z pompą ciepła i jak ważny jest jego wpływ
na końcową wartość SPF. Korzystając
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z komputerowego programu symulacyjnego WP-OPT© do doboru instalacji
grzewczej z pompami ciepła, otrzymano
wynik symulacji (dla przykładu z następującymi założeniami: pompa ciepła typu
solanka/woda o mocy 10,3 kW i wartości COP równej 4,3 – wg PN EN 14511 dla
B0W35):
• budynek o zapotrzebowaniu ciepła na
c.o. = 14000 kWh/sezon,
• zapotrzebowanie ciepła na c.w.u. = 3700
kWh/sezon,
• moc projektowa = 9,5 kW (projektowe
straty ciepła budynku wg PN EN 12831),
• temperatura graniczna grzania = 14oC,
• lokalizacja: Kraków (III strefa, temperatura projektowa = -20oC),
• wewnętrzne i solarne zyski ciepła =
9500 kWh,
• projektowa temperatura zasilania/
powrotu 35/28oC,
• projektowa temperatura pomieszczeń =
+20oC,
• zapotrzebowanie c.w.u. = 200 l/dobę,
• temperatura c.w.u. -50oC,
• brak obiegu cyrkulacji c.w.u.,
• 2 pionowe wymienniki ciepła po 108 m
głębokości (średni współczynnik przewodzenia gruntu = 2,15 W/m/K),
• chłodzenie pasywne (3000 kWh energii/
sezon).
Otrzymany wynik symulacji pracy instalacji z pompą ciepła wynosi odpowiednio:
• wartość systemowego SPF = 4,54
(w zużyciu energii elektrycznej uwzględniono sprężarkę, pompę dolnego źródła, grzałkę, regulator),
• roczne łączne koszty zużycia energii elektrycznej G12 wynoszą 2114 zł/
sezon (uwzględnione wszystkie odbiorniki elektryczne w tzw. mieszanej taryfie elektrycznej, koszt energii z listopada
2010 roku, dane z firmy Tauron).

Rys. 5. Program WP-OPT© pozwala na symulację pracy instalacji z pompą ciepła oraz z kolektorami
słonecznymi dostarczającymi energię do gruntu/pompy ciepła, dla ciepłej wody i c.o.

lecz potęgują. Są większe niż zwykła suma
odchyłek dla poszczególnych przypadków. Jest to związane z tym, że poszczególne elementy systemu z pompą ciepła
oddziałują wzajemnie na siebie.
Po jednoczesnym nałożeniu się wszystkich błędów (A–F) roczne koszty eksploatacji przekraczają prawie 2,5-krotnie
koszty dla pierwszej kolumny (pokazanej
jako optymalny dobór), a wartość współczynnika SPF wynosi tylko 2,60 (spadek z wartości 4,54) i jest poniżej wartości SPF min., wynikającej z dyrektywy OZE
(wartość min. SPF w 2010 roku wynosi
2,63). Zgodnie z dyrektywą 2009/28/WE,
w ostatnim przypadku pompa ciepła nie

przekazuje już energii odnawialnej do
instalacji grzewczej.
Powyższy przykład pokazuje, jak ważny
jest staranny dobór różnych elementów
systemu z pompą ciepła. Szczególnie
istotny wpływ na koszty eksploatacji oraz
współczynnik SPF mają zużycie ciepłej
wody użytkowej, parametry zasilania c.o.
oraz sposób użytkowania instalacji grzewczej przez użytkownika.
Źródło:
• www.wp-opt.pl
(Na stronie internetowej www.wp-opt.pl dostępna
jest wersja demonstracyjna programu WP-OPT).

Paweł Lachman

A – krótsze wymienniki ciepła 2 x 90m
(zamiast 2 x 108 m)
B – temperatura pomieszczeń 23oC
(zamiast 20oC)
C – zużycie ciepłej wody 300 l/dobę
(zamiast 200 l/dobę)
D – temperatura ciepłej wody w zasobniku 65oC (zamiast 50oC)
E – cyrkulacja c.w.u. pracująca przez całą
dobę (zamiast braku cyrkulacji)
F – instalacja grzejnikowa z temperaturą
projektową zasilania 55oC (zamiast
instalacji ogrzewania podłogowego
z temp. 35oC )
Na rysunku 6 pokazano również narastające skutki popełniania błędów (punkty
połączone ciągłymi liniami), zarówno dla
SPF i rocznych kosztów energii elektrycznej. Skutki popełnionych błędów w instalacjach z pompami ciepła nie sumują się,

Rys. 6. Wyniki symulacji SPF i rocznych kosztów energii dla różnych wariantów doboru
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Pompy ciepła to urządzenia grzewcze należące do odnawialnych źródeł energii, które zyskują coraz więcej zwolenników nie tylko w Europie Zachodniej, gdzie system dotacji jest znacznie bardziej zaawansowany, ale także w naszym
kraju. Rozwój technologii energooszczędnych sprawił, że na rynku pojawiło się wiele rodzajów pomp ciepła różniących się nie tylko rodzajem dolnego źródła, ale również znacznie odbiegających od siebie pod względem rozwiązań
konstrukcyjnych. Warto usystematyzować sobie wiedzę na temat rodzajów pomp ciepła, aby móc łatwiej odnaleźć
się przy doborze odpowiedniej dla siebie technologii. Podstawowym kryterium podziału jest rodzaj dolnego źródła,
pogłębiłem go jednak o dalsze różnice w samej konstrukcji pompy.
Ze względu na dolne źródło możemy wyróżnić pompy
ciepła gruntowe, wodne oraz powietrzne.
Grunt jest bardzo dobrym akumulatorem ciepła
i na głębokości poniżej 1,5 m utrzymuje korzystne
warunki temperaturowe. Ciepło odbierane jest za
pośrednictwem kolektora poziomego lub sond pionowych. Kolektor poziomy to system rur z tworzywa
sztucznego rozłożonych poniżej granicy przemarzania gruntu (średnio od 1,5 do 1,7 m), w których płynie
mieszanina wody i cieczy niezamarzającej, najczęściej
glikolu. W przypadku kolektora poziomego wykorzystujemy ciepło atmosferyczne pozyskane przez grunt
dzięki promieniowaniu słonecznemu oraz opadom
deszczu, dlatego teren nad kolektorem nie powinien
być porośnięty bujną roślinnością ani w jakikolwiek
sposób zabudowany. Należy też pamiętać o odpowiedniej powierzchni działki, którą musimy wykorzystać pod ułożenie kolektora. W dużym uproszczeniu
można przyjąć, że wymagana powierzchnia kolektora jest 2,5–3 razy większa od powierzchni, którą
chcemy ogrzać. Drugą metodą wykorzystania ciepła
z gruntu jest zastosowanie sond pionowych. System

GLOBEnergia Akademia Viessmann
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ten wymaga minimalnej powierzchni w porównaniu
z kolektorem poziomym. Z racji na wykorzystanie ciepła geotermalnego jest również bardziej wydajny, niestety droższy ze względu na koszt odwiertów. Polega
on na wprowadzeniu w odwiert sprefabrykowanej
sondy z tworzywa sztucznego w postaci podwójnej
lub pojedynczej U-rurki. Ilość i głębokość odwiertu
zależy od budowy geologicznej w miejscu instalacji oraz od zastosowanej sondy. W dużym uproszczeniu można przyjąć że dla domu o powierzchni 200
m2 dla określonych warunków geologicznych należy
wykonać 210 m sondy, czyli 3 odwierty po 70 m lub
2 odwierty po 110 m. Głębokość jednego odwiertu
z reguły nie przekracza 150 m. Tak jak przy kolektorze płaskim, tak i w przypadku sond pionowych
w rurach również płynie mieszanina wody i glikolu.
Za pomocą pompy obiegowej dolnego źródła mieszanina po odebraniu ciepła z gruntu trafia do parownika, gdzie zaczyna się praca pompy ciepła. Tu następuje odbiór ciepła przez czynnik roboczy (najczęściej
R407C) i jego odparowanie. Następnie po przejściu
przez sprężarkę pary o wysokim ciśnieniu i temperatu-
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Rys. 1. Systematyka pomp ciepła

rze trafiają do skraplacza, gdzie następuje
ich kondensacja i oddanie ciepła wodzie
grzewczej przepływającej przez wymiennik. Dalej skroplony czynnik poprzez elektroniczny zawór rozprężny trafia z powrotem do parownika, natomiast ogrzana
woda tłoczona jest do instalacji grzewczej
za pośrednictwem pompy obiegowej górnego źródła. Omówiona w dużym uproszczeniu powyższa zasada działania jest
analogiczna dla wszystkich rodzajów elektrycznych pomp ciepła, różnią się tylko
dolne źródła oraz budowa i umiejscowienie najważniejszych elementów systemu,
takich jak parownik, skraplacz, sprężarka
i zawór rozprężny. W przypadku wykorzystania ciepła z gruntu zarówno przy kolektorach poziomych, jak i przy sondach pionowych stosujemy takie same pompy
ciepła, nazywane glikolowymi lub po
prostu glikol/woda. Często zwyczajowo
nazywa się je solankowymi pompami ciepła lub pompami solanka/woda.
Czasem do wykorzystania ciepła
z gruntu wykorzystuje się inny rodzaj
pomp, są to tzw. pompy ciepła z bezpośrednim odparowaniem czynnika. Tu
przez kolektor poziomy wykonany z rur
miedzianych przepływa czynnik roboczy.
Następuje więc bezpośrednia wymiana

ciepła między gruntem i pompą ciepła,
a cały kolektor jest parownikiem. Pozwala
to osiągnąć duże sprawności oraz zmniejszyć powierzchnię kolektora jednak ze
względu na trudność w jego wykonaniu, wysokie ciśnienia pracy oraz duże ilości czynnika roboczego rozwiązania tego
typu są stosowane coraz rzadziej.
Woda ze względu na swe właściwości
cieplne jest bardzo efektywnym dolnym
źródłem, jednak musi zostać zapewniona
jej odpowiednia ilość określona w wytycznych producenta. Są to stosunkowo duże
wartości przepływu, dlatego nie wszędzie istnieje możliwość jej wykorzystania. Drugim bardzo ważnym warunkiem
jest mineralizacja wody, nieprzekraczająca
wartości określonych w wytycznych. Jeśli
już uda się spełnić te warunki, wówczas
za pomocą pompy głębinowej woda tłoczona jest na parownik pompy ciepła typu
woda/woda. W tym przypadku parownik to wymiennik płytowy woda/czynnik
roboczy R407C. Parownik, skraplacz, sprężarka i zawór rozprężny znajdują się zazwyczaj w jednej obudowie pompy ciepła.
Schłodzona woda odprowadzana jest do
studni chłonnej. Przy zbyt dużej mineralizacji wody z dolnego źródła może zachodzić konieczność zastosowania dodatko-

Fot. 1. Pompa ciepła
Fot. 2. Pompa ciepła
do podgrzewu c.w.u. firmy
typu solanka/woda firmy
Stiebel Eltron
Vaillant
GLOBEnergia
Akademia Viessmann

Fot. 3. Pompa ciepła typu
woda/woda lub solanka/woda
firmy Viessmann

wego wymiennika obiegu pośredniego.
Tu dobrze sprawdzają się wymienniki ze
stali nierdzewnej. Zastosowanie obiegu
pośredniego chroni pompę ciepła i stabilizuje proces wymiany ciepła. Przy układach
z obiegiem pośrednim stosujemy pompy
glikol/woda. Zarówno pompy wodne,
jak i gruntowe mogą być wyposażone
w zabudowany zbiornik c.w.u. lub współpracować ze zbiornikiem zewnętrznym.
Największe
zróżnicowanie
konstrukcyjne występują wśród pomp, których dolnym źródłem jest powietrze.
Systemem najdłużej obecnym na rynku
powietrznych pomp ciepła są urządzenia typu przedmuchowego do ustawienia
wewnętrznego. W instalacjach tego typu
powietrze zewnętrzne doprowadzane jest
do pompy kanałem dolotowym i kierowane na parownik umieszczony w pompie. Sprężarka, zawór rozprężny i skraplacz
również umieszczone są w obudowie
pompy. Schłodzone powietrze usuwane
jest kanałem wylotowym na zewnątrz
budynku. Czynnikiem roboczym dla
tych pomp ciepła jest przeważnie R407C.
W zależności od producenta i konkretnego modelu pompy tego typu mogą
być zaopatrzone we wbudowany zasobnik c.w.u. lub współpracować z zasobnikiem zewnętrznym. Zaawansowana automatyka umożliwia współpracę z różnymi
szczytowymi źródłami ciepła. Dolna granica pracy wynosi przeważnie nie mniej
niż -200C, jednak należy pamiętać, że przy
tej temperaturze współczynnik COP ma
niskie wartości. Standardowym, szczytowym źródłem ciepła, w które wyposażona
jest każda powietrzna pompa, jest grzałka
elektryczna, często spotyka się jednak
instalacje, w których pompa pracuje w systemie biwalentnym alternatywnym, gdzie
poniżej pewnej temperatury granicznej
(punkt biwalentny) funkcję głównego źródła ciepła przejmuje kocioł gazowy lub
inne urządzenie grzewcze. Wówczas automatykę ustawia się tak, że poniżej punktu
biwalentnego pompa ciepła nie pracuje.
Kolejny rodzaj pomp powietrze-woda
to urządzenia przedmuchowe przeznaczone do ustawienia zewnętrznego.
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Fot. 4. Gazowa absorpcyjna pompa ciepła firmy
Robur

Fot. 5. Pompa ciepła powietrze/woda do
ustawienia zewnętrznego firmy
Alpha-Inno Tec

Fot. 6. Splitowa pompa ciepła powietrze-woda
firmy Atlantic

Rys. 2. Pozyskiwanie ciepła przez kolektory gruntowe (Źródło: Viessmann)

Zasada działania jest analogiczna jak
przy pompach wewnętrznych, z tym że
tutaj cały układ pompy ciepła usytuowany
jest na zewnątrz budynku. Wyjście i powrót
wody grzewczej realizowany jest przewodami przechodzącymi bezpośrednio przez
ścianę przy bliskim ustawieniu pompy lub
przewodami wkopanymi poniżej strefy
zamarzania przy większej odległości pompy
od budynku. Dolna granica temperatury
powietrza zewnętrznego wynosi u niektórych producentów nawet -250C. Jako że cały
układ pompy ciepła jest zlokalizowany na
zewnątrz, musi ona być wyposażona w specjalny system antyzamrożeniowy, polegający na chwilowym odwróceniu obiegu
i odszronieniu parownika. W domach jednorodzinnych jako uzupełnienie zewnętrznej pompy ciepła często stosuje się
wewnętrzną „wieżę hydrauliczną”, urządzenie z wbudowanym zasobnikiem c.w.u.,
sterownikiem oraz pompą obiegową górnego źródła. Ułatwia to montaż wewnętrznej instalacji hydraulicznej.
Następnym rodzajem pomp ciepła powietrze/woda są urządzenia typu
split z obiegiem dolnego źródła. Składają
się one z dwóch zasadniczych modułów: wewnętrznego – umieszczonego
w budynku oraz zewnętrznego, który jest
umieszczony w dowolnym miejscu na
zewnątrz. Moduły te są połączone dwoma
przewodami rurowymi. Krąży w nich
płyn niezamarzający, który odbiera ciepło od powietrza w jednostce zewnętrznej (wymiennik ciepła z wentylatorem),
następnie trafia do jednostki wewnętrznej,
gdzie oddaje ciepło w parowniku. W jednostce tej umieszczone są też pozostałe
elementy pompy ciepła, czyli sprężarka,
skraplacz oraz zawór rozprężny. W kompaktowej obudowie umieszczono również pompy obiegowe dolnego i górnego
źródła, zasobnik c.w.u. oraz 3-drogowy
zawór przełączający. Zastosowany czynnik roboczy to R404A. W tym przypadku pompa również posiada system
antyzamrożeniowy.
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Najmłodszy systemem pomp powietrze/woda to układy split z rozdziałem parownika i skraplacza. Tu również
wyróżniamy dwa moduły: zewnętrzny
i wewnętrzny, jednak po raz pierwszy rozłączono cały układ roboczy pompy ciepła. W jednostce zewnętrznej znajduje
się parownik, sprężarka i zawór rozprężny,
w module wewnętrznym umieszczono
skraplacz oraz niektóre elementy układu
hydraulicznego jak pompa obiegowa
górnego źródła, naczynie wzbiorcze itp.
Jednostki połączone są ze sobą dwoma
izolowanymi przewodami z miedzi chłodniczej, cieczowym i gazowym, w których
płynie czynnik roboczy R410A. W tym
przypadku pompa ciepła również może
być wyposażona w zabudowany zasobnik
c.w.u. lub współpracować z zasobnikiem
oddzielnym.
Specyficznym rodzajem są pompy ciepła zasilane gazem. Mamy tu pompy GHP,
czyli splitowe pompy powietrze/woda
lub powietrze/powietrze, gdzie sprężarka napędzana jest przez silnik zasilany
gazem. Urządzeniami jeszcze bardziej
odbiegającymi konstrukcyjnie od elektrycznych pomp ciepła są gazowe absorpcyjne pompy ciepła (GAHP). Ich sercem
nie jest sprężarka lecz układ, w którym
transport ciepła ze źródła dolnego do górnego występuje dzięki wykorzystaniu procesów absorpcji i desorpcji. Czynnikiem
roboczym jest w tym przypadku mieszanina amoniaku z wodą. Więcej informacji na temat pomp ciepła zasilanych
gazem znajdą Państwo w numerze 1/2010
naszego dwumiesięcznika.
Każda z omówionych powyżej pomp
jest kompletnym urządzeniem grzewczym, które może zapewnić zarówno centralne ogrzewanie, jak i podgrzew ciepłej
wody użytkowej. Bez względu na dolne
źródło pompy większości producentów
mogą też pracować w obiegu odwróconym, zapewniając chłodzenie latem.
Odrębną grupą są pompy powietrzne
przeznaczone tylko do podgrzewu c.w.u.

POMPY CIEPŁA

Rys. 3. Pozyskiwanie ciepła sondą gruntową (Źródło: Viessmann)

Rys. 4. Pozyskiwanie ciepła z wody gruntowej (Źródło: Viessmann)

Są to urządzenia, gdzie w jednej obudowie znajduje się cały
układ pompy ciepła, pod którym zabudowany jest zasobnik na
ciepłą wodę. Mamy tu więc parownik, sprężarkę oraz zawór rozprężny. Pod nimi znajduję się zbiornik c.w.u. z nawiniętym skraplaczem pompy ciepła. Urządzenia te przeznaczone są do ustawienia w pomieszczeniach, z których mogą czerpać ciepło, np.
piwnice, suszarnia, garaże. Mogą też zostać wyposażone w odpowiednie kanały, które doprowadzają powietrze z zewnątrz. Po
oddaniu ciepła w parowniku powietrze to usuwane jest kanałem
z powrotem na zewnątrz. Dolna granica temperatury powietrza
wynosi 0–50C, dlatego oprócz standardowej grzałki elektrycz-

nej pompy tego typu wyposażane są w dodatkowe wężownice.
Dzięki nim można podłączyć kocioł centralnego ogrzewania lub
układ solarny.
Jak widać, pompy ciepła to coraz szersza gama zawansowanych urządzeń, których różnorodność pozwala na wybranie systemu odpowiedniego dla spełnienia konkretnych wymagań
użytkownika.

Jakub Kapuśniak
Redakcja GLOB Energia
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TO TECHNOLOGIA PRZEKUWA
INNOWACJE W SIŁĘ NAPĘDOWĄ
PAŃSTWA BIZNESU.
4 – 8 kwietnia 2011 · Hanower · Niemcy

• Zapraszamy na forum trendów i innowacji z zakresu komponentów, technologii, systemów,
usług i rozwiązań stosowanych w produkcji przemysłowej oraz z zakresu infrastruktury i
zaopatrzenia
• Dzięki wizycie na targach zyskają Państwo kompleksową wiedzę o ofercie rynkowej i o nowościach w automatyce, energetyce, logistyce, technikach produkcyjnych, technologii
napędów i mechanice płynów, a także w pracach badawczo-rozwojowych
• Więcej szczegółów o najważniejszej imprezie technologicznej na świecie:
hannovermesse.de

GET NEW
TECHNOLOGY FIRST

Dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie i mailowo: +48 22 63 9 72 53, info@hf-poland.com
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Ekonomiczne
i ekologiczne ogrzewanie
w Archikatedrze Oliwskiej

Fot. 1. Archikatedra Oliwksa
(fot. dr Paweł Kowalski – VIESSMANN GDAŃSK)
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W ramach unijnego projektu „Cysterskie
dziedzictwo kulturalne – renowacja i konserwacja Katedry Oliwskiej w Gdańsku”
przeprowadzono prace konserwatorskie
i renowacyjne Katedry Oliwskiej. W ich
zakres wchodziło również ogrzewanie.
Wykonano je w oparciu o pompę ciepła oraz ogrzewanie podłogowe, dzięki
czemu eksploatacja systemu grzewczego
jest tania, a jego efektywność wysoka.
Archikatedra Oliwska to arcydzieło
sztuki renesansowej i barokowej. W niej
znajdują się słynne w całej Europie zabytkowe Organy Oliwskie. Tutaj odbywają się
coroczne Festiwale Muzyki Organowej,
koncerty chóralne i symfoniczne. Katedra
jest siedzibą biskupów Archidiecezji
Gdańskiej, skarbem europejskiego dziedzictwa kulturowego o ogromnym potencjale turystycznym. W końcu jest żelaznym punktem programu prawie każdej
wycieczki w Trójmieście. Według księdza
prałata dr. Zbigniewa Zielińskiego, proboszcza archikatedry, rocznie zwiedza ją
od 1 200 000 do 1 500 000 turystów. Ten
potencjał turystyczny, a także nieoceniona
wartość budowli wymaga troski o jej renowację, a także zabezpieczenie jej przed
negatywnym wpływem czasu. W ramach
projektu unijnego „Cysterskie dziedzictwo kulturalne – renowacja i konserwacja
Katedry Oliwskiej w Gdańsku” prowadzone
były prace renowacyjno-konserwatorskie,
w tym budowa systemu grzewczego.
Głównym wyzwaniem, przy określeniu wymagań dotyczących ogrzewania
Archikatedry Oliwskiej, było połączenie

Fot. 2. Instalacja ogrzewania podłogowego
(fot. dr Paweł Kowalski – VIESSMANN GDAŃSK)

efektywności ekonomicznej, cieplnej, ale
również wymogów estetycznych, dzięki
którym nie zostanie zachwiana estetyka
tego miejsca. Ponadto inwestorom zależało na stabilnej temperaturze, która przy
taniej eksploatacji zapewniłaby komfort
cieplny w przestrzeni ławek nawy głównej
oraz prezbiterium, aby ciepło nie uciekało
w ogromnych przestrzeniach zabytku.
Posadzka archikatedry znajduje się
około jeden metr poniżej otaczającego ją
gruntu zewnętrznego. Do budowli wchodzi się po kilku stopniach w dół. Masa zimnego, cięższego powietrza zalegała co
roku w świątyni przy podłodze, od listopada aż do początków maja. Wierni i turyści doświadczali wewnątrz archikatedry
temperatur dochodzących do -4°C zimą,
a przedwiośniem przejmującego, „wilgotnego” chłodu. Najlepszym sposobem
ogrzania tego zimnego powietrza, zalegającego przy posadzce, było zainstalowanie ogrzewania podłogowego. Z kolei
zastosowanie dwusprężarkowej pompy
ciepła solanka/woda, o mocy 55,6 kW
przy 0/+35°C, pozwoliło spełnić wszystkie wymagane warunki stawiane przez
Inwestora.
Pobór ciepła przez pompę odbywa się
za pomocą 12 otworów o średnicy 14,3
cm i głębokości 100 m każdy, wywierconych w gruncie pod dziedzińcem głównym kościoła. W otworach tych zainstalowano U-rury ø 40,7 x 3,7, PE 80, PN 12,5
SDR 11 – Turbulens, wypełnione wodnym
roztworem glikolu. Całkowita powierzchnia Katedry Oliwskiej wynosi 2200 m2.

Ogrzewanie podłogowe zainstalowano
pod posadzkami ławek nawy głównej, prezbiterium, Kaplicy Maryjnej i Chrzcielnej,
w sumie na powierzchni około 360 m2,
tj. na około 16% powierzchni całkowitej archikatedry. Jak wykazały pomiary
wykonywane podczas dwóch sezonów
grzewczych, nie ma żadnego powodu, by
wspomniany procent powierzchni ogrzewanej był wyższy, aby zapewnić poczucie komfortu cieplnego. Zazwyczaj wysokie, stare, zabytkowe kościoły o grubych,
promieniujących „zimnem” murach, najefektywniej, najstabilniej i w dyskretny
sposób można ogrzewać za pomocą „podłogówki”. Przykładowo z powtarzalnych
pomiarów wykonanych w obrębie ławek
nawy głównej kościoła uzyskiwano przy
temperaturach:
• zewnętrznej -15°C,
• zasilania na rozdzielaczu „podłogówki”
+43°C,
temperaturę:
• posadzki kamiennej pod ławkami
+22°C,
• powietrza na wysokości głowy osoby
siedzącej w ławce +16 °C.
Powyższe temperatury i wynikające stąd
zmiany wilgotności względnej w przestrzeni ławek, gdzie okresowo skupia się
najwięcej wiernych, powodują występowanie tutaj wyraźnie odczuwalnego komfortu cieplnego. Taki był cel i został on
osiągnięty.

dr inż. Jerzy Iwicki
UNITHERM GDAŃSK

Fot. 3. Prace przed Archikatedrą Oliwską
(fot. dr Paweł Kowalski – VIESSMANN GDAŃSK)
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Inwestycja z dofinansowaniem
do pomp ciepła

Fot. 1. Prace wykonawcze przy kolektorze poziomym dla pompy ciepła (fot. Ekociepło Group)

Rozważania nad wyborem optymalnej technologii grzewczej zaprzątają głowy wielu przedsiębiorcom, instytucjom
i osobom fizycznym, tak w przypadku potrzeby modernizacji systemów grzewczych, jak i nowych inwestycji. Coraz
częściej biorą oni pod uwagę korzystanie ze źródeł energii odnawialnej; taką możliwość dają systemy grzewcze
oparte na pompach ciepła, które zapewniają komfort użytkowania, oszczędność kosztów eksploatacji oraz ekologiczny sposób ogrzewania.
Przeszkodą w zastosowaniu nowoczesnych technologii bywają jednak niewystarczające środki finansowe,
gdyż inwestycje tego typu wymagają sporych nakładów. Warto więc zorientować się, czy w naszym przypadku istnieje szansa na skorzystanie ze środków
pomocowych Unii Europejskiej i uzyskanie dotacji
na przedsięwzięcia proekologiczne. Możliwości takie
zostały stworzone np. w ramach dotacji na termomodernizację, którą można przeznaczyć na zadania związane z wprowadzaniem instalacji wykorzystujących
odnawialne źródła energii. O dofinansowanie tego
typu mogą ubiegać się jedynie podmioty zarządzające
budynkami użyteczności publicznej. Dofinansowanie
przeznaczone jest na projekty o minimalnym koszcie
całkowitym 2 mln zł dla pojedynczych projektów i 5 mln
w przypadku projektów grupowych. Co ważne, minimalny wkład własny beneficjenta może wynieść jedynie 10% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia.
Kwota dofinansowania jest różna w zależności od
rodzaju funduszu dotacyjnego i może wynieść od 30
do 90% całkowitej wartości inwestycji. Szczegółowe
zasady udzielania i umarzania pożyczek, wielkości
dotacji oraz formularze wniosków i listy wymaganych
załączników wraz kryteriami oceny dostępne są na
stronach internetowych poszczególnych funduszy.
Przełom lat 2009 i 2010 przyniósł zmianę prawną
w kwestii dofinansowań inwestycji proekologicznych realizowanych przez osoby fizyczne. Ustawa
z dnia 20 listopada 2009 roku zlikwidowała w całym
kraju gminne i powiatowe fundusze ochrony środo-
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wiska i gospodarki wodnej, istnieją jednak inne możliwości realizowania tego typu inwestycji, takie jak np.
programy operacyjne, m.in. Program Infrastruktura
i Środowisko, Program Innowacyjna Gospodarka,
Programy Regionalne itp.
Zarządy województw w ramach wojewódzkich
regionalnych programów operacyjnych ogłosiły już
harmonogram konkursów na rok 2011. Mogą w nich
występować działania dotyczące m.in.:
• wsparcia rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw
(projekty inwestycyjne, specjalistyczne projekty
doradcze, inwestycje polegające na nabyciu i zastosowaniu nowych rozwiązań technicznych),
• działania na rzecz infrastruktury ochrony środowiska przyrodniczego,
• działania dotyczące rozwoju technicznego, organizacyjnego i ochrony zdrowia z naciskiem na
innowacyjność.
Szczegółowe informacje o tym, do jakich konkretnie
podmiotów adresowany jest dany konkurs, jakie są
wymogi i kryteria oceny projektu, wzory dokumentów niezbędnych do złożenia wraz z wnioskiem oraz
regulaminy poszczególnych konkursów dostępne są
w urzędach marszałkowskich danych województw lub
na stronach internetowych tych urzędów.
Ważną informacją dla inwestorów jest fakt, że projekty zawierające systemy grzewcze oparte na pompach ciepła otrzymują dodatkowe punkty przy ocenie
projektu przez komisję, co daje im szanse na uzyskanie
wyższego miejsca na liście rankingowej, a co za tym

Anna Piaszczyńska
Przedsiębiorstwo „Hydro-Tech” Konin
Fot. 2. Kotłownia
(fot. Ekociepło Group)
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idzie zwiększa konkurencyjność w stosunku do projektów opartych na tradycyjnych systemach grzewczych
i prawdopodobieństwo przyznania dotacji.
Przykładem potwierdzającym możliwość połączenia działań proekologicznych z wprowadzanymi
innowacjami w technologii wytwarzania jest realizowany w Wielkopolsce przez firmę Optimal, a wykonywany przez firmę instalacyjną Ekociepło Group projekt
w ramach konkursu Wsparcie Rozwoju MŚP, Działanie
1.2 ogłoszonego przez Urząd Marszałkowski w Poznaniu
w 2009 roku.
W budowanej hali produkcyjno-magazynowej do
przygotowywania ciepłej wody użytkowej i wytworzenia
ciepła do celów grzewczych zastosowano system łączący
dwa odnawialne źródła energii: zespół kolektorów słonecznych i pompę ciepła SWP 430 serii Professionell
Alpha-InnoTec, z poziomym gruntowym wymiennikiem ciepła o łącznej długości 1,1 km. Dodatkowo system wentylacji w całym obiekcie wyposażono w funkcję
rekuperacji, aby zmniejszyć zapotrzebowanie na energię. Pompy tego typu można łączyć w kaskady w celu
uzyskiwania wysokich mocy, co pozwala na komfortowe ogrzewanie dużych budynków mieszkalnych, biurowych i przemysłowych. Ponadto pompy ciepła wyposażone są w dwie sprężarki w celu dopasowania mocy
grzewczej do zapotrzebowania na ciepło.
Moc grzewcza pompy SWP 430 przy temperaturach B0/W35 wynosi 42,7 kW, a współczynnik COP – 4,3.
System grzewczy w hali został oparty w 80% na ogrzewaniu niskotemperaturowym podłogowym, a w pozostałej części na ogrzewaniu grzejnikowym, którego maksymalną temperaturę zasilania zaprojektowano na 45°C.
Dobór dolnego źródła został podyktowany sprzyjającymi warunkami gruntowymi. Na poziomie jego posadowienia, tzn. 1,5 m poniżej poziomu gruntu, występuje całoroczny przepływ wody gruntowej, powodując
utrzymanie się temperatury dolnego źródła nawet przy
największych mrozach na poziomie powyżej 2°C. Dzięki
temu zmniejszone zostały koszty inwestycji i zwiększyła się moc grzewcza pompy ciepła oraz współczynnik COP (do poziomu ok. 4,8). Dzięki temu też pompa
ciepła przez większość czasu pracy systemu grzewczego
wykorzystuje tylko jedną sprężarkę, a to jeszcze bardziej
zmniejsza koszty ogrzewania.
Z powyższego opisu wynika, że decyzja o zastosowaniu pompy ciepła bardzo się opłaciła. Inwestor zyskał
tanie, pewne źródło ogrzewania nie ponosząc przy tym
nadmiernych kosztów: zgodnie z regulaminem konkursu
otrzyma dotację pokrywającą 50% kosztów projektu po
jego realizacji, w tym także na pompę ciepła, kolektory
słoneczne oraz wentylację z rekuperacją ciepła.
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Nowe standardy techniczne w pompach ciepła
Dokonując oceny współczesnej pompy ciepła, potencjalny jej użytkownik, na tym etapie jeszcze inwestor, koncentruje się przede wszystkim na cenie i wzornictwie zapominając lub nie zwracając uwagi na rozwiązania techniczne,
które w istotny sposób mogą podnieść jakość korzystania z systemu pompy ciepła.
Nowe konstrukcje pomp ciepła w zależności od typu
i mocy wyposażone są standardowo w wiele elementów,
takich jak elektroniczne pompy obiegowe dolnego i górnego źródła klasy energetycznej A. Są one ważnym elementem systemu, gdyż wpływają na współczynnik SPF
pompy ciepła.
Stosowanie pomp elektronicznych o wysokiej
klasie energetycznej A zwiększa współczynnik SPF,
zmniejszając zarazem koszty eksploatacyjne.
Kolejne elementy, które ułatwiają montaż oraz
poprawiają standard instalacji z pompą ciepłą, to
naczynie przeponowe dolnego i górnego źródła oraz
przyłącza elastyczne.
Na uwagę zasługują również rozwiązania zastosowane bezpośrednio w obiegu termodynamicznym pomp ciepła. Korzystanie z wysokich standardów konstrukcyjnych i zastosowanie w obiegu
termodynamicznym pompy ciepła czujników temperatury i ciśnienia czynnika roboczego po stronie
odparowania, jak i skraplania daje wymierne korzyści eksploatacyjne w postaci profesjonalnej diagnozy
i obsługi urządzenia bez ingerencji w obieg termodynamiczny. Dzięki takim rozwiązaniom oraz odpowiedniemu oprogramowaniu, profesjonalna obsługa
i diagnostyka serwisowa możliwa jest bez ingerencji
w układ termodynamiczny pompy ciepła (brak ubytków czynnika roboczego przy odłączaniu manometrów pomiarowych). Wszystkie niezbędne informacje
o stanach pracy urządzenia przekazywane są bezpośrednio on-line na wyświetlacz regulatora lub sczytywane i zapisywane przez oprogramowanie.
Na podstawie informacji zbieranych przez czujniki
i oprogramowanie możliwe jest również przedstawienie stanów pracy urządzenia w postaci wykresu.
Wykorzystując najwyższe standardy konstrukcyjne, pompy ciepła mogą być wyposażone w managera energii – SYSTEM zliczania energii. Na uwagę
zasługuje tutaj fakt, że pomiary energii dokonywane
są bez wbudowanych przepływomierzy oraz zewnętrznych liczników energii elektrycznej. Automatyka sterująca dokonuje obliczeń na podstawie odczytywanych
na bieżąco parametrów ciśnień i temperatur w obiegu
termodynamicznym pompy ciepła.

Pompa ciepła ze standardowymi pompami obiegowymi –
współczynnik SPF: 4,17; koszty roczne: 2712 zł
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Pompa ciepła z wbudowanymi elektronicznymi pompami obiegowymi o klasie energetycznej A, naczyniami zbiorczymi dolnego i górnego źródła, przyłączami elastycznymi wraz z izolowanym blokiem przyłączeniowym c.o., c.w.u., dolnego źródła

Dzięki automatyce można na bieżąco śledzić informacje o energii przekazanej do systemu ogrzewania,
c.w.u., ilości zużytej energii przez sprężarkę czy grzałkę
elektryczną. Dane podawane są dla ostatniej doby, jak
i sumarycznie od początku uruchomienia urządzenia.
Dzięki takiemu rozwiązaniu użytkownik pompy ciepła
wie, jak pracuje jego urządzenie i może kontrolować
zużycie energii, oraz orientuje się, ile energii zostało
przekazane do systemu.
Źródła:
• Materiały techniczne STIEBEL ELTRON Niemcy, Polska
• Program komputerowy COMsoft Wersja 3.6.0
• Program komputerowy WP-OPT. Wersja 4.2.8.0, licencja
Stiebel Eltron Polska Sp. z o.o.

Artur Karczmarczyk
Stiebel Eltron

Pompa ciepła z elektroniczną pompą obiegową dolnego źródła – współczynnik SPF: 4,46; koszty roczne: 2554 zł
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Energia z powietrza
W sytuacji dużej zmienności cen energii z gazu płynnego czy oleju opałowego oraz monopolizacji dostaw gazu
ziemnego powietrzne pompy ciepła stanowią korzystną finansowo alternatywę, zapewniającą kontrolę nad dostawą
energii i przewidywalność cen. Instalacja nie wymaga również żadnych inwestycji w przygotowanie miejsca, co podnosi atrakcyjność finansową tego typu przedsięwzięć.

Dzięki pompom ciepła mamy szansę uniezależnić się od niestabilnego rynku ropy i gazu i nieuchronnego wzrostu ich ceny. Dzięki
kompleksowej kontroli efektywności możemy znacząco zredukować koszty pozyskania darmowej energii słonecznej z natury
i mieć całkowity wpływ na sposób jej wykorzystania w zależności
od warunków montażu i naszych indywidualnych potrzeb.
Przy ocenie efektywności cieplnej pompy ciepła najczęściej przyjmuje się wskaźnik COP, który określa
udział darmowej energii słonecznej oraz kupowanej energii elektrycznej dla konkretnych parametrów.
Słabością tego wskaźnika jest pomijanie całorocznych
warunków pracy pompy wynikających z rodzaju instalacji grzewczej, temperatury otoczenia oraz zużycia
ciepłej wody, jakie rzeczywiście są potrzebne w konkretnym budynku. Aby wyeliminować te niedogodności, opracowano wskaźnik sezonowej efektywności
cieplnej (SPF), który uwzględnia rzeczywiste warunki
pracy i zmienność otoczenia.
Czasem słońce, czasem deszcz: elastyczność
i dostosowanie do warunków pogodowych
W warunkach pogodowych, które cechuje wyjątkowa
zmienność temperatury, istotne jest dostosowanie
systemu grzewczego do specyfiki klimatu. Wbrew istniejącym mitom, z powietrznej pompy ciepła można
korzystać cały rok, choć zależnie od panujących warunków pogodowych zmienia się ich moc i efektywność.
Energię można czerpać, zarówno przy temperaturze
–20˚C (minimalna temperatura pracy), jak i przy +45˚C
(maksymalna). Dzięki pompie możemy uzyskać maksymalną temperaturę podgrzewania wody grzewczej do
60˚C. Użytkownik może zdefiniować parametry: temperaturę wody grzewczej, chłodzącej oraz użytkowej.
Wygoda instalacji
Osoby podejmujące decyzje dotyczące instalacji cieplnej powinny zwracać dużą uwagę na inwestycje zwią-
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zane z budową kotłowni oraz uzbrojeniem terenu.
Wpływa to oczywiście na konieczność poniesienia
dodatkowych wydatków, ale również na cenę terenu.
W przypadku powietrznych pomp ciepła można korzystać z terenów niezgazyfikowanych, nie ma potrzeby
realizowania jakichkolwiek prac gruntowych czy przygotowania dedykowanego pomieszczenia o dużej
powierzchni na kotły i skład opału. Pompa ciepła mieści się w niewielkim pomieszczeniu lub na zewnątrz
budynku, nie ingerując w otoczenie i estetykę.
Powietrzne pompy ciepła cechuje wielofunkcyjność, która zapewnia obsługę instalacji centralnego
ogrzewania, klimatyzacji i ciepłej wody użytkowej.
Dodatkowo, rozwiązanie jest bardzo łatwe w montażu, który zajmuje instalatorowi nie więcej niż dzień.
Powietrzna pompa ciepła stanowi ekologiczną propozycję i efektywną finansowo alternatywę dla instalacji gazowych, olejowych i wymagających dużych
kotłowni węglowych.
Obok wyjątkowo prostej instalacji i podłączenia
do istniejącej sieci cieplnej, powietrzna pompa ciepła
nie narusza estetyki otoczenia. Co więcej pompa nie
wymaga konserwacji i bieżącego nadzoru.
Ciepło dla Kowalskiego… i budynków użyteczności publicznej
Powietrzna pompa ciepła zapewnia wykorzystanie
energii elektrycznej, dając oszczędność wykorzystania prądu elektrycznego, który podtrzymuje jej pracę.
Kolejny atut wynika z możliwości pełnej kontroli
wykorzystania energii słonecznej w ciągu całego roku.
Sami decydujemy, w jakim momencie korzystamy
z tej zgromadzonej energii odnawialnej. Dzięki temu
pompa może być stosowana we wszystkich typach
budynków.
Jak pokazują doświadczenia skandynawskie (ponad
milion gospodarstw domowych korzysta z pomp ciepła), stanowi to świetną alternatywę dla dotychczasowych źródeł ciepła w instalacjach grzewczych w już
istniejących budynkach, których właściciele zastanawiają się nad obniżeniem kosztów ciepła i modernizacją instalacji. Powietrzna pompa ciepła sprawdza się
również w przypadku małych posesji, mieszkań w blokach i apartamentów, gdzie nie ma miejsca na przygotowanie specjalnych odwiertów i prac ziemnych.
Powietrzne pompy ciepła sprawdzają się szczególnie w instalacji niskotemperaturowej. Pozwalają
uzyskać wyjątkowo niskie koszty energii. Stanowią
alternatywę dla ogrzewania olejowego, gazowego
czy ekogroszku. W związku z tym mogą też być
świetnym rozwiązaniem dla budynków użyteczności publicznej szukających oszczędności, takich jak
żłobki, przedszkola, szkoły oraz niewielkie obiekty
handlowe.

Źródło: Danfoss
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Fot. 1. Centrum Sportowo-Rekreacyjne w Strawczynku (Fot. Techmont)

Energooszczędnie
w Centrum Sportowo-Rekreacyjnym
Gmina Strawczyn jest znana głównie jako miejsce urodzin Stefana Żeromskiego oraz siedziba pałacyku podarowanego przez naród Henrykowi Sienkiewiczowi. To oraz piękny krajobraz powodują, że należy ona do jednych z bardziej atrakcyjnych turystycznie okolic Kielc. Nic dziwnego więc, że gmina kładzie duży nacisk na rozwój turystyki
i sportu. W tym roku w ramach swoich działań, przy wsparciu z funduszy unijnych, gmina odda do użytku kompleks rekreacyjny.
Centrum Sportowo-Rekreacyjne w Strawczynku to
jeden z nielicznych obiektów sportowych na terenie
powiatu kieleckiego, który stwarza szerokie możliwości rozwoju fizycznego każdego człowieka. Umożliwiają
to wchodzące w jego skład: basen kryty, stadion piłkarski, bieżnia lekkoatletyczna, boiska treningowe do piłki
nożnej, ręcznej, siatkowej i koszykowej oraz kort tenisowy. W kolejnych etapach rozbudowy obiekt zostanie
wyposażony w dodatkowe sale sportowe i rekreacyjne:
widownię, saunę, kręgielnię, kawiarnię-palmiarnię,
sztuczną rzekę, pomieszczenie do uprawiania aerobiku
i siłownię. Centrum będzie ogrzewane pompami ciepła,
kotłami na biomasę oraz systemem solarnym.
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Zastosowano dwie dwusprężarkowe jednostki glikol/woda serii Professionell SWP 820, produkowane
przez firmę Alpha-InnoTec, o łącznej mocy 163,8 kW
i współczynniku wydajności COP 4,2 (przy B0/W35
wg EN 255). Pompy ciepła fabrycznie wyposażono
w regulator posiadający m.in. port USB z możliwością podłączenia pamięci zewnętrznej (do archiwizacji danych oraz aktualizacji oprogramowania), a także
wejście internetowe, za pomocą którego możliwe jest
sterowanie instalacją z dowolnego miejsca poprzez
przeglądarkę internetową. Dzięki tej usłudze można
zdalnie obsługiwać i kontrolować pracę pompy ciepła
przez internet i/lub telefon komórkowy.

Fot. 3. Fragment instalacji łączącej pompy ciepła (Fot. Techmont)

Dolnym źródłem ciepła jest pionowy wymiennik
gruntowy składający się z 35 sond o głębokości 110 mb
każda (łącznie 3850 mb), który został podzielony równomiernie między obie pompy ciepła.
Instalację grzewczą, wodną, solarną oraz pomp
ciepła wraz z kotłownią wykonała firma Krzysztofa
Jaworskiego – Techmont z Miedzianej Góry k/Kielc.
Oprócz pomp ciepła energię grzewczą do obiektu
dostarczają kotły na biomasę oraz instalacja solarna.
Ciepło jest magazynowane w trzech buforach o pojemności 5 000 l każdy, skąd przekazywane jest do instalacji centralnego ogrzewania lub do ogrzewania wody
basenowej (czyli basenu pływackiego, rekreacyjnego,
brodzika i jacuzzi). Do przygotowywania ciepłej wody
użytkowej zastosowano dwa zasobniki o łącznej pojemności 8 000 l.
Instalacja ta jest kolejnym przykładem pokazującym, że pompy ciepła znajdują zastosowanie nie tylko
w domach prywatnych, ale i w większych obiektach.
Szczególnie popularne stają się one w obiektach sportowych, zwłaszcza tych, które budowane są z wykorzystaniem funduszy unijnych, wymuszających zastosowanie do celów grzewczych odnawialnych źródeł energii.

Bogdan Skotarek
Przedsiębiorstwo „Hydro-Tech” Konin
Sprostowanie do artykułu „Inwestycja z dofinansowaniem
do pomp ciepła” wyd. 2/2011.
W opisywanej inwestycji łączna długość poziomego gruntowego wymiennika ciepła wynosiła 2,2 km, a nie jak zostało
zamieszczone 1,1km.
Przepraszamy za błędną informację.

GLOBEnergia Akademia Viessmann

REKLAMA

Fot. 2. Kotłownia (Fot. Techmont)
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Określanie wydajności pionowych
gruntowych wymienników ciepła
Przy określaniu jednostkowej mocy chłodniczej pozyskiwanej z pionowego gruntowego wymiennika ciepła na
potrzeby pompy ciepła konieczne jest wykonanie rozpoznania geologicznego czy to z map geologicznych, czy też
dokumentacji wykonanych już w przeszłości odwiertów. Na podstawie znajomości grubości poszczególnych warstw
gruntu i współczynnika przewodzenia ciepła każdej z warstw – λ wylicza się średnią wartość współczynnika przewodzenia ciepła λ jako średnią ważoną dla wszystkich warstw gruntu, w których zostanie zabudowany pionowy
wymiennik ciepła.

gdzie :
T – temperatura czynnika w wymienniku ciepła w 0 C
t – czas w godzinach

Rys. 1. Pomiar współczynnika efektywnego przewodnictwa
cieplnego gruntu za pomocą mobilnego zestawu pomiarowego dla podwójnej sondy 32 x 2,9 mm [1]

Rys. 2. Pomiar współczynnika efektywnego przewodnictwa
cieplnego gruntu za pomocą mobilnego zestawu pomiarowego dla podwójnej sondy 32 x 2,9 mm [3]
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Zmierzony efektywny współczynnik przewodzenia
ciepła jest średnią dla wszystkich warstw, w których
osadzona jest sonda.
Pomiar przeprowadza się po termicznym ustabilizowaniu odwiertu. Czas termicznej stabilizacji odwiertu
z sondą i wypełnieniem zależny jest od rodzaju zastosowanego wypełnienia.
Wyznaczanie współczynnika efektywnej przewodności cieplnej metodą TRT polega na iniekcji poprzez
sondę do gruntu energii cieplnej o stałej i znanej wartości. Czynnik wypełniający sondę cyrkuluje w obiegu
zamkniętym sonda–urządzenie pomiarowe i przekazuje ciepło do gruntu. Temperatura czynnika na wlocie do sondy i wylocie z sondy geotermalnej jest cały
czas rejestrowana. Pomiar prowadzi się do ustabilizowania przepływu ciepła w gruncie. Na rys.1 i 2 pokazano urządzenie w trakcie pomiaru [1, 3], a na rysunku
3 schemat instalacji pomiarowej [2].
Współczynnik efektywnego przewodnictwa gruntu
wyznacza się korzystając z równania przepływu ciepła
w funkcji czasu wg Busso,Georgieva i Rotha [4].

Wyliczona w ten sposób wartość współczynnika λ
nie uwzględnia intensywności przepływu wód podziemnych i konwekcji naturalnej w otoczeniu otworu
wiertniczego.
Ponieważ pomiędzy wynikami obliczeniowymi
a uzyskanymi później efektami w eksploatacji dolnego
źródła ciepła występowały rozbieżności, w połowie
lat dziewięćdziesiątych rozpoczęto coraz powszechniej wykonywać pomiary współczynnika przewodzenia ciepła przez grunt za pomocą metody określanej
w literaturze jako TRT lub GRT (thermal response test
lub geothermal response test).
Badania metodą TRT wykonywane są za pomocą
ruchomego (przewoźnego) zestawu pomiarowego.
W miejscu, gdzie ma zostać zlokalizowane pole pionowych gruntowych wymienników ciepła najczęściej
wykonuje się jeden lub, w przypadku bardzo dużego
pola sond, więcej pomiarów współczynnika λ.
W wykonanym otworze (lub przy większym polu
sond w kilku otworach) osadza się sondę, a następnie
dokonuje się pomiaru współczynnika efektywnego
przewodnictwa cieplnego gruntu.
Przez efektywne przewodnictwo cieplne gruntu
należy rozumieć przewodnictwo wypadkowe:
• tworzywa, z którego wykonana jest sonda
geotermalna,
• wypełnienia otworu wiertniczego,
• gruntu otaczającego sondę.
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T(t) = (Q/4 x π x H x λ){ln(4 x a x t/r2)
- 0,5772} + Rb x (Q/H) +T0

(1)

Temperatura [0C]

POMPY CIEPŁA

Temperatura [0C]

Rys. 4. Przebieg temperatury zasilania (krzywa górna) i temperatury powrotu sondy geotermalnej
w czasie pomiaru metodą TRT [5]

Rys. 3. Schemat urządzenia pomiarowego [4]

Równanie (1) można zapisać w funkcji
zlinearyzowanej, gdzie k jest współczynnikiem kierunkowym prostej na wykresie, gdzie temperatura jest na osi Y, a czas
w godzinach przedstawiony jest w skali
logarytmicznej na osi X.
T(t) = k x ln(t) + m

gdzie:
(3)

Stąd wyznaczamy współczynnik efektywnego przewodnictwa cieplnego gruntu λ.
λ = Q/(4 x π x H x k)

Rys. 5. Przebieg średniej temperatury sondy geotermalnej w czasie pomiaru metodą TRT wg równania [6]

(2)

Na rys. 6 (1) i 7 (7) pokazana jest zależność
średniej temperatury od czasu, przy czym
oś OX jest w skali logarytmicznej.

k = Q/(4 x π x H x λ)

Czas [s]

Temperatura [0C]

Q – ciepło iniekcji w W
H – długość (głębokość) wymiennika ciepła w m
λ – współczynnik efektywnej przewodności gruntu w W/(m x K)
a – współczynnik dyfuzji termicznej
a = λ/(cp x ρ) w m2/h
Cp – ciepło właściwe W x h/kg x K
ρ – gęstość w kg/m3
Rb – oporność cieplna otworu w m x K/W
T0 – temperatura początkowa gruntu
(przed rozpoczęciem pomiaru w 0 C)
r – średnica wymiennika w m
Wyniki uzyskane w trakcie pomiaru dwu
wybranych z literatury [5, 6] pomiarów
przedstawiono na rys. 4 i 5.

(4)

Badania przedstawioną metodą wykonywane są w wielu krajach Europy, USA,
Kanadzie, Korei Południowej, Chinach
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Rys. 6. Zależność średniej temperatury od czasu, uzyskana przez H.J. Lohra [1]

i Japonii za pomocą urządzeń pomiarowych skonstruowanych przez instytucje
czy firmy prowadzące badania.
Czas prowadzenia testu według różnych źródeł wynosił od 50 do 70 godzin.
Stwierdzono, że przedłużanie czasu powyżej 70 godzin nie ma znaczącego wpływu
na wynik pomiaru.
Wyznaczanie jednostkowego strumienia
mocy cieplnej sondy q [W/mb] w oparciu
o współczynnik przewodzenia ciepła λ
Według R. Barthela [9] dla wyznaczenia
q (jednostkowa moc chłodnicza [W/m])
możemy się posłużyć zależnością:

q = 20 λ

dla 1 < λ < 3

(5)

Z kolei wg SIA 384/6 [8] do wyznaczania q można posłużyć się wykresem przedstawionym na rysunku 8.
Wyniki współczynnika przewodnictwa
cieplnego gruntu wyliczone i zmierzone za
pomocą TRT przedstawiono na rysunku 9.
Jak widać, na rysunku bardzo często występują rozbieżności między wartościami wyliczonymi a wartościami
zmierzonymi.
Przeanalizowano wpływ tych wartości
na podstawie dwu par wyników z wykresu
4/2011
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Rys. 7. Zależność średniej temperatury od czasu uzyskana przez [7]

dla dwóch odwiertów zaznaczonych na
rysunku jako punkty A i B:
Odwiert A (wartość wyliczona jest wyższa
niż wartość zmierzona)
λwyliczone = 2,05 W/mK
λzmierzone = 1,36 W/mK
Odwiert B (wartość wyliczona jest niższa
niż wartość zmierzona)
λwyliczone = 2,05 W/mK
λzmierzone = 3,10 W/mK
Wyniki obliczeń przedstawiono w tabeli.
Wartość średnią q wyznaczono z wzoru
Barthela i zależności SIA 384.
A

B

λ wyliczone λ zmierzone λ wyliczone λ zmierzone
W/mK

W/mK

W/mK

W/mK

2,05

1,36

1,80

3,10

Barthel

W/m

41,00

27,20

36,00

62,00

SIA

W/m

32,50

24,00

30,00

44,00

Średnia wartość W/m

36,75

25,60

33,00

53,00

Wymagana
długość sondy
dla mocy
chłodniczej
250 kW

6 802,7 9 765,6 7 575,7 4 716,9

m

Dla odwiertu A przy przewodności cieplnej gruntu λ wyliczone = 2,05 W/
mK wyznaczona wartość jednostkowej
mocy chłodniczej wynosi q = 36,75 W/m.
Oznacza to dla przyjętego do rozważań
zapotrzebowania na moc chłodniczą dolnego źródła pompy ciepła konieczność
wykonania co najmniej 6803 m odwiertu.
Na podstawie wartości zmierzonego przewodnictwa cieplnego λ zmierzone = 1,36 W/
mK zachodzi konieczność wykonania
9766 m odwiertu. W tym wypadku dolne
źródło wykonane w oparciu o λ wyliczone jest
niedowymiarowane. Wykonanie odwiertów o długości łącznej wynikającej z wyliczonego współczynnika przewodnictwa
ciepła gruntu oznacza:

• szybki spadek temperatury płynu roboczego (roztworu glikolu) w sondach,
• znaczące zmniejszenie współczynnika
SPF (średniorocznej sprawności pompy
ciepła),
• zamrożenie dolnego źródła po wyczerpaniu pojemności cieplnej gruntu w otoczeniu odwiertu.
Odwrotne wyniki uzyskamy dla
odwiertu B. Długość odwiertów wykonanych w oparciu o λ wyliczone wynosi 7576 m
i jest większe od długości wyznaczonej na
podstawie λ zmierzone, która wynosi 4717 m.
W tym wypadku dolne źródło jest
przewymiarowane, co wpływa na niepotrzebny wzrost kosztów inwestycyjnych.
Wieloletni, przyszły rozkład temperatur czynnika roboczego w sondach przy
znanym współczynniku przewodnictwa
cieplnego gruntu oraz zapotrzebowaniu
budynku na ciepło i chłód dla dużych pól
sond geotermalnych wyznacza się w oparciu o programy symulacyjne, np. EED wersja 3.16.
Program ten pozwala sprawdzić, czy
założony pobór ciepła z gruntu nie spowoduje zamrożenia otoczenia sond, co może
doprowadzić w konsekwencji nawet do
ich trwałego uszkodzenia.

Rys. 9. Porównanie wyników λ wyliczonych ze
zmierzonymi [10]
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Rys. 8. Zależność wydajności q od współczynnika przewodzenia ciepła gruntu wg
SIA384/6 [8]
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Stanisław Zbrojkiewicz

Rys. 10. Urządzenie do pomiaru współczynnika
przewodności cieplnej gruntu TRT Komfort 2.9

POMPY CIEPŁA

Fot. Wodterm Sp. z o.o.

Energooszczędnie
w Pałacu Biskupów
W XIX wieku Gorzów Wielkopolski przestał być małym pogranicznym miasteczkiem, przedsiębiorcy dzięki rozwojowi przemysłu
zaczęli się bogacić, a gdy już doszli do majątku, rozpoczęli budowę
swoich siedzib. Wiele z nich to wciąż najładniejsze obiekty w mieście. Jednym z nich jest dom zbudowany dla rodziny Bahrów, właścicieli między innymi fabryki juty. Należał do nich aż do 1945 r.,
później stał się siedzibą biskupów gorzowskich.
W tym miejscu na chwilę wypoczynku zatrzymał się
Jan Paweł II podczas swej wizyty w 1997 roku. Obecnie
trwa remont budynku pod siedzibę Instytutu im.
biskupa Wilhelma Pluty (wieloletniego biskupa diecezji gorzowskiej, który zginął w wypadku samochodowym pod Krosnem Odrzańskim w 1986 roku; w 2010
roku został on ogłoszony patronem Gorzowa, trwa
proces beatyfikacyjny biskupa).
Instytut będzie się zajmował naukowym opracowaniem i analizą prac bp. Wilhelma Pluty. Biskup pozostawił po sobie 18 dzieł, które zostaną wydane przez
instytut, publikowane również będą listy i homilie.
W tak prestiżowym budynku nie mogło zabraknąć nowoczesnego ogrzewania, dlatego inwestor zde-
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cydował się na zastosowanie pomp ciepła powietrze/
woda produkcji Alpha-InnoTec. Wybrano trzy pompy
serii LW 310A, o mocy 31 kW i COP = 3,5 (przy temperaturach A2/W35).
Pompy ciepła powietrze/woda pod względem
kosztów inwestycyjnych są najkorzystniejszym rozwiązaniem w porównaniu z innymi typami pomp ciepła. Powietrze, jako dolne źródło, istnieje wszędzie
i może być z powodzeniem wykorzystywane. Również
pod względem energetycznym pompy powietrzne nie
pozostają w tyle, ponieważ osiągają wydajności zbliżone do pomp glikol/woda.
Pompy ciepła serii LW A pracują do temperatury
zewnętrznej -20ºC; potrafią także uzyskać temperaturę wody grzewczej do 60°C. Ich obudowa, wykonana
z wysokowartościowego, anodyzowanego aluminium,
doskonale chroni pompę przed korozją i warunkami
atmosferycznymi. Kolor obudowy wyraźnie kontrastuje z ciemnymi osłonami wylotu i wlotu powietrza;
dzięki temu urządzenia wyjątkowo dobrze komponują
się z otoczeniem.
Ustawione na zewnątrz budynku pompy będą
współpracować z próżniowymi kolektorami solarnymi o powierzchni 30 m2 i kotłem gazowym o mocy
40 kW.
Łączne zapotrzebowanie budynku na ciepło wynosi
133 kW, z czego 19 kW przeznaczone jest na przygotowywanie ciepłej wody użytkowej. Instalację ogrzewania zaprojektowano do współpracy z pompą ciepła
– grzejniki, zaakceptowane przez architekta wnętrz,
pracują przy temperaturze zasilania 55ºC, a w niektórych pomieszczeniach przewidziano ogrzewanie podłogowe. W takim układzie niezbędne było zastosowanie bufora wody grzewczej podłączonego równolegle:
tę rolę spełniają cztery bufory serii TPS 500 o łącznej
pojemności 2000 litrów. Automatyka sterująca pracą
instalacji centralnego ogrzewania pozwala na swobodną regulację temperatur w pomieszczeniach,
co jest istotne zwłaszcza w okresie ich nieużywania.
Podłączenie instalacji solarnej do obiegu przygotowywania ciepłej wody było możliwe dzięki instalacji
dwóch 500-litrowych zasobników SWWS 506, wyposażonych, oprócz standardowej wężownicy pod pompę
ciepła, także w drugą, przeznaczoną pod podłączenie
solarów.
Całość prac została wykonana przez konsorcjum
kilku firm pod przewodnictwem firmy Wodterm Sp.
z o.o. z Gorzowa Wlkp.
Inwestycja ta jest kolejnym przykładem na to, że
pompy powietrzne w naszym klimacie stosuje się
także w większych obiektach. Co więcej, pompy te stanowią główne źródło ciepła, wytwarzając większość
energii potrzebnej do ogrzewania i przygotowywania ciepłej wody. Jest to możliwe dzięki stosowaniu
zaawansowanych technologicznie urządzeń, charakteryzujących się wysokim współczynnikiem COP. Nawet
przy niskich temperaturach zewnętrznych pompy ciepła wciąż są korzystną ekonomicznie alternatywą dla
innych urządzeń grzewczych: opisane powyżej pompy
serii LW 310A przy temperaturze zewnętrznej -20ºC
są w stanie pracować przy współczynniku wydajności na poziomie 2,0 (w zależności od temperatury na
zasilaniu).
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