
od 10°C do 55°C za pomocà pompy ciep∏a od 55°C do

80°C grza∏kami elektrycznymi (jak do tej pory), mamy

udzia∏ êróde∏ ciep∏a 2/3 – pompa ciep∏a, 1/3 – energia

elektryczna. Proporcja ta nie zale˝y od pory roku, za-

chmurzenia. Zale˝y natomiast od temperatury „prania

w∏aÊciwego”. Âredni wspó∏czynnik COP dla pracy w

tych warunkach wyniesie ~4.

Przyjmujàc za 100% obecne koszty energii cieplnej,

mo˝emy ∏atwo obliczyç, ˝e po zastosowaniu pompy cie-

p∏a w proponowanym uk∏adzie, b´dzie to 33% + 67% x

1/4 = 49,75% iloÊç energii pobranej do podgrzania

zmaleje dwukrotnie (niezale˝nie od pory roku).

Przyjmujàc cen´ energii elektrycznej na poziomie

0,49 z∏/kWh i deklarowane zu˝ycie energii na poziomie

100 kWh dziennie, daje to kwot´ ~24,5 z∏ ka˝dego

dnia roboczego. W najbardziej niekorzystnym przypad-

ku uk∏ad zwróci si´ ca∏kowicie za:   37 500 : 24,5 =

1531 dni roboczych, czyli mniej ni˝ 5 lat. To (jak twier-

dzi znajomy ekonomista) dobry interes.

Dalsze znaczne oszcz´dnoÊci poczyniç mo˝na, stosu-

jàc ni˝szà temperatur´ „prania w∏aÊciwego”, jej obni˝e-

nie np. do 55°C (mo˝e mo˝na zastosowaç proszki pio-

ràce w ni˝szych temperaturach; ale czy nie b´dà one

dro˝sze?). Dla tego przypadku ca∏kowitego (100%)

„zawrócenia” ciep∏a do uk∏adu koszty zmala∏yby czte-

rokrotnie – oszcz´dnoÊç do 37 z∏/dziennie, zwrot w

1014 pochmurnych dni roboczych; poni˝ej 3,5 roku. Pi-

szàc te s∏owa, by∏em na tyle zdziwiony tak dobrymi wy-

nikami ekonomicznymi, ˝e kilkakrotnie podwy˝sza∏em

ró˝ne koszty, dro˝ej ju˝ byç nie mo˝e.

Skàd taki dobry wynik?

Tak dobry wynik ekonomiczny przypisaç mo˝na ma-

∏emu kosztowi dolnego êród∏a i jego wysokiej tempera-

turze. Dalsza optymalizacja uk∏adu jest mo˝liwa pod

warunkiem wykonania specjalnie do tego zadania za-

projektowanej pompy ciep∏a (inne temperatury, inny

czynnik, inne wymienniki). Wst´pne przymiarki poka-

zujà, ˝e jej znacznie wi´kszy koszt nie zwróci∏by si´ a˝

tak pr´dko. Przewidzia∏em te˝ dodatkowà „opcj´” w

punkcie 5a. Mo˝e to byç uk∏ad kolektora s∏onecznego,

kocio∏ opalany drewnem, inne êród∏o ciep∏a o temp. do

85°C i kosztach mniejszych od 0,12 z∏/kWh (chyba

trudno takie znaleêç).

Dopiero po napisaniu tej analizy w pe∏ni zrozumia-

∏em s∏owa pewnego znanego mi profesora fizyki o op∏a-

calnoÊci pompy ciep∏a nawet w warunkach australij-

skich, taki ju˝ jestem niedowiarek.

A mo˝e kogeneracja?

Optymalizujàc uk∏ad, mo˝na nieodzownà iloÊç ener-

gii elektrycznej dostarczyç za pomocà kogeneratora, ale

obiekt jest na op∏acalnoÊç takiego posuni´cia jeszcze

nieco za ma∏. Kogenerator rozpatrzyç mo˝na w wypad-

ku trudnoÊci z zasilaniem uk∏adu w energi´ z sieci mo-

nopolisty i to pod wst´pnym warunkiem, ˝e cena  1 l

paliwa do kogeneratora < od ceny za 8 kWh.
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