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Kot∏y
kondensacyjne

Pompy
ciep∏a

d∏em ciep∏a pompy, znajdujàcym si´ na zewnàtrz budynku, i koszty jego wykonania. Najtaniej mo˝na czerpaç ciep∏o z powietrza, ale to êród∏o jest najmniej wydajne i nie gwarantuje wystarczajàcej wydajnoÊci i
sprawnoÊci w ciàgu ca∏ego roku, zw∏aszcza w zimie, kiedy ciep∏a jest potrzeba najwi´cej.
Wykonanie êród∏a dolnego w gruncie wymaga odpowiedniej powierzchni wokó∏ budynku, zarówno dla êród∏a typu p´tla, jak i typu studnia, gdzie studnia czerpalna powinna byç oddalona minimum 20 m od studni
zrzutowej. Wykonanie êród∏a dolnego powinno byç powierzone wysoko wyspecjalizowanej i doÊwiadczonej
firmie, która zapewni mo˝liwie najd∏u˝szy okres gwarancji. Znane sà przypadki zablokowania si´ êród∏a dolnego na skutek niestarannego wykonania, co oznacza
wy∏àczenie pompy ciep∏a z ruchu i brak ciep∏a w budynku. W przypadku êród∏a studziennego niebezpieczne sà zanieczyszczenia mechaniczne, które mogà zablokowaç wymiennik (parownik) pompy i unieruchomiç
jej dzia∏anie. Dolne êród∏o ciep∏a mo˝e stwarzaç ucià˝liwoÊç w postaci ha∏asów i drgaƒ w budynku, jeÊli nie
zostanie po∏àczone odpowiednimi elastycznymi przewodami z wewn´trznà instalacjà grzewczà. Tych problemów kocio∏ kondensacyjny nie stwarza.
Pompy ciep∏a lansowane sà dzi´ki ich g∏ównym zaletom; niskim kosztom eksploatacji i ekologicznemu
dzia∏aniu. Koszty eksploatacji sà istotnie ni˝sze, o ile
urzàdzenie dzia∏a sprawnie i prawid∏owo dla danych
warunków grzewczych budynku. JeÊli jednak pojawiajà si´ problemy np. z dolnym êród∏em ciep∏a, ich usuni´cie mo˝e byç bardzo kosztowne. Problemem mo˝e
byç te˝ za ma∏a wydajnoÊç energetyczna pompy i
ch∏odny dom lub za du˝a wydajnoÊç pompy i niski
wspó∏czynnik efektywnoÊci.
Zalety ekologiczne pomp ciep∏a zwiàzane sà z miejscem ich eksploatacji, gdzie rzeczywiÊcie nie wytwarzajà spalin, ale muszà byç zasilane pràdem elektrycznym,
którego produkcja jest zwiàzana z wytwarzaniem spalin
uchodzàcych do atmosfery, tyle ˝e w innym miejscu.
Wa˝nym argumentem w podj´ciu decyzji o zainstalowaniu pompy ciep∏a jest równie˝ tzw. okres zwrotu kosztów skumulowanych (inwestycyjne i eksploatacyjne), w
porównaniu z innymi êród∏ami ciep∏a. Trudno podaç
precyzyjne dane, zbyt krótko eksploatowane sà jeszcze
pompy ciep∏a. W materia∏ach reklamowych firm oferujàcych na polskim rynku pompy ciep∏a mo˝na znaleêç
informacje na ten temat, które na wszelki wypadek nale˝a∏oby potraktowaç jako optymistyczne. W porównaniu do atmosferycznych urzàdzeƒ grzewczych na gaz
ziemny podaje si´, ˝e koszty skumulowane zrównujà si´
po oko∏o 10 latach. W porównaniu z kot∏ami kondensacyjnymi ten okres b´dzie jeszcze d∏u˝szy. Czas ˝ycia
pompy ciep∏a jest oceniany na 15-20 lat. Kot∏y kondensacyjne majà czas ˝ycia oceniany podobnie i jest on w
licznych przypadkach potwierdzony praktycznie z wieloletnim nadmiarem.
● dr in˝. Jan Siedlaczek

wa). Proste sprawdzenie uk∏adu ch∏odniczego i obs∏uga
w´z∏a cieplnego kosztowaç mo˝e do 300 z∏ rocznie (Êrednio 1,5 wizyty serwisanta rocznie).
Tak si´ sk∏ada, ˝e pompa ciep∏a jest „politycznie poprawnym” êród∏em ciep∏a, zu˝ywa energi´ elektrycznà,
a t´ mamy wszak z surowca krajowego – w´gla. Jak ka˝de urzàdzenie elektryczne ma swój wspó∏czynnik zawodnoÊci. Awarie pompy ciep∏a zdarzajà si´ mniej wi´cej tak cz´sto, jak domowej lodówki.
Mo˝na ju˝ zaobserwowaç „mod´” na pomp´ ciep∏a.
Na Zachodzie przyjmuje ona wymiar powszechny. W
Wiedniu, Pary˝u, Zurichu, Berlinie dawno ju˝ wypada
mieç pomp´ ciep∏a.
Jest to jednoczeÊnie niezwykle bezpieczny sposób
ogrzewania ka˝dego obiektu, poziom bezpieczeƒstwa
porównaç mo˝na z eksploatacjà np. lodówki, a nie sà
znane doniesienia o wypadkach z lodówkami lub pompami ciep∏a (chyba ˝e ktoÊ jà postawi sobie na odcisk
lub przytnie palec w drzwiach).
Mimo ˝e nie jestem ekologiem (bo nie!), to musz´
przyznaç ˝e pompa jest jednym z bardziej ekologicznych êróde∏ ciep∏a! W miejscu swojego dzia∏ania nie
emituje ˝adnych szkodliwych substancji (obecnie produkowane zawierajà wy∏àcznie bezpieczne – ekologiczne czynniki ch∏odnicze, podobnie dolne êród∏a nape∏nia
si´ ekologicznymi czynnikami). Nawet ca∏kowita destrukcja (po˝ar, powódê) uk∏adu z pompà ciep∏a praktycznie nie stanowi zagro˝enia dla Êrodowiska! Gwoli
prawdy nale˝y uwzgl´dniç ozi´bienie otoczenia dolnego
êród∏a oraz zanieczyszczenia powstajàce przy produkcji
paliwa dla PCi – energii elektrycznej. Jak wiadomo 90%
energii elektrycznej w naszym kraju powstaje ze spalania w´gla. Obowiàzujàce przepisy wymagajà, by elektrownie nie emitowa∏y nadmiernych zanieczyszczeƒ
(zwiàzków siarki, azotu...). Najbardziej miarodajna jest
emisja CO2. Poza tym elektryczna sprawnoÊç elektrowni to ~50%, ale pompa ciep∏a zmniejszy emisj´ CO2
przypadajàcà na 1 kWh ciep∏a 3,6 x 0,5 = 1,8 raza w stosunku do prostego spalenia w´gla!
Przysz∏oÊç - kot∏y gazowe, szczególnie w odmianie kondensacyjnej osiàgn´∏y ju˝ kres swojego rozwoju to ~108%
ciep∏a ze spalenia gazu ziemnego. Pompy ciep∏a, mimo i˝
znane od XIX w., okres ÊwietnoÊci majà przed sobà. Nowe opracowania spr´˝arek, wymienników, nowe, optymalne czynniki ch∏odnicze pozwolà osiàgnàç znaczàco
wi´kszy eksploatacyjny wspó∏czynnik COP. Dalej mo˝na
optymalizowaç systemy ∏àczàc to, co najlepsze z ró˝nych
technologii: nap´dzaç pompy ciep∏a silnikami gazowymi
(ju˝ sà takie) na gaz ziemny, budowaç uk∏ady kogeneracyjne (ciep∏o nisko- i wysokoparametrowe, ch∏ód, energia
elektryczna), nie mo˝na jednak zaprzeczyç: najbli˝sza
dekada to panowanie instalacji z wykorzystaniem pomp
ciep∏a, a gaz ziemny, có˝, to tak˝e znakomity surowiec
chemiczny i wysokoparametrowy noÊnik energii, mo˝e go
szkoda tak bezpoÊrednio spalaç – to potrafili ju˝ nasi dalecy przodkowie?
● Bogdan Chmielecki
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