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Op∏acalnoÊç stosowania pompy ciep∏a

Trudno jest u∏o˝yç wzór „na op∏a-

calnoÊç stosowania” pompy ciep∏a,

wiadomo jednak dok∏adnie, co wp∏y-

wa na koszt eksploatacji takiego

uk∏adu grzewczego.

Rozwa˝my nieco kontrastowe

przyk∏ady zapotrzebowania na cie-

p∏o:

1. Podgrzaç 1 l wody od tempera-

tury 30°C do temp. 50°C

2. Podgrzaç 20 l wody od temp

30°C do temperatury 31°C

Uwa˝ny Czytelnik z pewnoÊcià

spostrze˝e, ˝e do tych dwóch zadaƒ

zu˝yje si´ takà samà iloÊç ciep∏a

(oczywiÊcie, zak∏adajàc warun-

ki idealne). Stàd wniosek, ˝e

je˝eli energi´ do tych zadaƒ

czerpaç b´dziemy z: sieci

elektrycznej, spalenia oleju

opa∏owego, gazu przewodowe-

go, propanu, to w ka˝dym z

tych przypadków koszt paliwa

dla obu przypadków b´dzie

praktycznie identyczny! (tyle

samo ciep∏a = taki sam koszt).

Je˝eli natomiast zadania ta-

kie powierzyç pompie ciep∏a,

to oka˝e si´, ˝e drugie zadanie

wykonane zostanie znacznie

taniej - ok. dwa razy, ale w tym

przypadku zale˝y to jeszcze od

innych czynników, np. tempe-

ratury dolnego êród∏a.

Wyt∏umaczenie tego zjawi-

ska wynika z odmiennych za-

sad dzia∏ania pompy ciep∏a.

Jest ona maszynà termodyna-

micznà. Nie ma tam ˝adnego

spalania bàdê podgrzewania

„pràdem”. Odbiorcà energii elek-

trycznej jest g∏ównie silnik spr´˝arki,

tak˝e inne uk∏ady pomocnicze: pom-

py obiegowe, uk∏ady sterowania.

Ogólnie rzecz bioràc, ka˝da maszyna

cieplna musi stosowaç si´ do równa-

nia Carnota. Równanie Carnota opi-

suje idealnà maszyn´ cieplnà o

sprawnoÊci termodynamicznej 100%.

Dla przypomnienia, sprawnoÊç ter-

modynamiczna silnika samochodo-

wego mo˝e byç od ok. 30% do nawet

ok. 50%, sprawnoÊç du˝ej elektrowni

w´glowej to ok. 50%). Opisane urzà-

dzenia s∏u˝à do zamiany energii za-

wartej w paliwie na energi´ odpo-

wiednio: mechanicznà bàdê elek-

trycznà. Pompie ciep∏a stawiamy nie-

co inne zadanie. Ma ona przenieÊç

ciep∏o (to te˝ energia) z miejsca o

ni˝szej temperaturze (np. ok. 0°C)

do miejsca o temperaturze zdecydo-

wanie wy˝szej, np. naszego domu

(np. 22°C) lub naszej wody do kàpie-

li (np. 50°C).

Nie wnikajàc w szczegó∏y, dzia∏a-

nie pompy ciep∏a porównaç mo˝na

do windy podnoszàcej ci´˝ar. Pompa

ciep∏a „podnosi” ciep∏o – na wy˝szà

temperatur´, zu˝ywajàc przy tym

(podobnie jak winda) energi´ – na

poruszanie silnika spr´˝arki). Oczy-

wiÊcie, im wy˝ej podnosi, tym wi´cej

energii musi zu˝yç (prawie liniowo).

Czyli w przeciwieƒstwie do tradycyj-

nego systemu ogrzewania, koszt

ogrzewania za pomocà pompy ciep∏a

bardzo zale˝y od temperatury odbio-

ru ciep∏a! I jest tym wi´kszy, im jest

ona wi´ksza.

Zatem dla obni˝enia kosztu

ogrzewania domu za pomocà

pompy ciep∏a nale˝y zastoso-

waç jak najni˝szà temperatur´

odbioru ciep∏a. Jak wiemy z fi-

zyki, ciep∏o z „w∏asnej woli”

przemieszcza si´ z cia∏a cie-

plejszego do ch∏odniejszego

(od grzejnika do powietrza w

pokoju, z domu na zewnàtrz).

Ale co zrobiç, gdy ró˝nica tem-

peratur jest niewielka? Mo˝na

do kaloryfera do∏àczyç wenty-

latorek, by zintensyfikowaç

przep∏yw powietrza (klima-

konwektor), mo˝na tak˝e po-

wi´kszyç powierzchni´ wymia-

ny ciep∏a, u˝ywajàc jako wy-

miennika ca∏ej powierzchni

pod∏ogi i/lub Êcian! (ogrzewa-

nie pod∏ogowe, Êcienne). Ist-

niejà ju˝ w kraju domy z ogrze-

waniem o temperaturze maks.

do 33°C! To ju˝ jest w zasadzie

wszystko, co w tym kierunku

Podnoszenie
ciep∏a
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Jako producent i instalator pomp ciep∏a otrzymuj´ wiele za-
pytaƒ o koszt zainstalowania i koszt eksploatacji uk∏adu
grzewczego z wykorzystaniem pompy ciep∏a. Pytania dotyczà
budynków nowych, a tak˝e modernizacji istniejàcych uk∏adów
grzewczych. Z obliczeƒ i doÊwiadczeƒ wynika niezbicie jedno:
uk∏ad z pompà ciep∏a nie musi byç „z definicji” taƒszy w eks-
ploatacji od innych uk∏adów!
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