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Z pompà ciep∏a na ty

èróde∏ko energii
W poprzednim artykule („Magazyn Instalatora” 2/06) stara∏em si´ przedstawiç ogólne zasady stosowania pompy ciep∏a
do ogrzewania budynku. Je˝eli inwestor, a tak˝e jego nieruchomoÊç, spe∏niajà te warunki, to nast´pnym krokiem jest
dobranie i skonstruowanie odpowiedniego dolnego êród∏a –
miejsca, skàd pompa ciep∏a b´dzie czerpaç ciep∏o.
Pomijajàc szcz´Êliwych w∏aÊcicieli
êróde∏ ciep∏a odpadowego, w typowych warunkach mo˝na wymieniç:
● kolektor glikolowy poziomy,
● kolektor glikolowy pionowy,
● uk∏ad „dwie studnie”.
Pierwszy z wymienionych to
uk∏ad rur z tworzywa zag∏´bionych
w ziemi na niewielkiej g∏´bokoÊci.
Do dobrania mamy: g∏´bokoÊç, d∏ugoÊç rury, Êrednic´ rury. G∏´bokoÊç
mo˝na dobraç, znajàc maksymalnà
g∏´bokoÊç przemarzania gruntu dla
danej okolicy, kolektor postaramy
si´ umieÊciç ok. 20 – 40 cm ni˝ej,
przy czym nale˝y zauwa˝yç, ˝e dalsze jego
zag∏´bianie niewiele
go „ulepszy”, znakomita wi´kszoÊç ciep∏a,
jakie nasz kolektor
pozyska, pochodziç
b´dzie: ze s∏oƒca, „z
góry”, nale˝y jednak
zadbaç, by teren kolektora by∏ jak najlepiej nas∏oneczniony
(bez drzew, krzewów). Zale˝nie od
uk∏adu rur, przewodnoÊci cieplnej gruntu,
nas∏onecznienia, temperatury Êredniorocznej, dobieramy d∏ugoÊç rury. Dla
warunków w kraju mo˝na przyjàç ˝e
1 kW mocy ch∏odniczej (czyli ~1,25
kW mocy grzewczej) wymagaç b´dzie ok. 100 m rury.
Rur´ uk∏ada si´ liniowo lub spiralnie. Dla u∏o˝enia liniowego mo˝na u˝yç nieco mniej rury, ale wykop
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pod kolektor spiralny jest taƒszy.
Typowa ga∏àê ma moc ch∏odniczà
1,5 kW, przep∏yw ~0,25 m3/h, 150
m rury Êrednicy 32 mm z PE i le˝y
w wykopie 1,2 m – 1,8 m g∏´bokim,
szerokim na ok. 1,8 m, a d∏ugim na
ok. 20 m (fotografie). Podobnà moc
uzyskaç mo˝na, uk∏adajàc liniowo
ok. 130 m rury co ~40 cm jedna od
drugiej. Tak wykonane ga∏´zie ∏àczy
si´ równolegle dla uzyskania ˝àdanej mocy ch∏odniczej. Cz´sto spotkaç mo˝na si´ z poglàdem, ˝e spiralny uk∏ad kolektora nie nadaje si´
jako dolne êród∏o do pompy ciep∏a,

tylko do zrzutu ciep∏a z klimatyzacji, bowiem nast´puje przemra˝anie
gruntu na skrzy˝owaniach rury,
istotnie takie zjawisko wyst´puje,
ale dla typowych w kraju warunków
i podanego „przepisu” na kolektor
spiralny temperatura glikolu b´dzie
w nim na poziomie 0°C na wlocie i

–5°C na wyjÊciu (na wiosn´) i przemra˝anie b´dzie zachodziç w niewielkim stopniu! Powierzchniowy
wskaênik mocy to ok. 25 W/m2.

Kolektor pionowy
W bardzo podobny sposób wykonuje si´ kolektor glikolowy pionowy, lecz zamiast wykopów wykonaç
nale˝y odpowiednie odwierty. Cz´sto stosuje si´ g∏´bokoÊç odwiertów
30 m – jak wynika z przepisów, „robienie dziur” w ziemi do tej g∏´bokoÊci nie wymaga zezwoleƒ! OczywiÊcie, je˝eli mamy maszyn´ wykonujàcà tanio odwierty o innych g∏´bokoÊciach, to nic nie stoi na przeszkodzie, by je wykonaç, wydaje si´
jednak, ˝e g∏´bokoÊç 20 m – 50 m
jest optymalna. Nale˝y zauwa˝yç,
˝e obie cz´Êci U-rury w odwiercie
umieszczone sà bardzo blisko siebie, a zysków ciep∏a „z wn´trza ziemi” nie nale˝y si´
spodziewaç (wzrost
temperatury w odwiercie to ok. 0,7K na
100 m g∏´bokoÊci).
Je˝eli mamy ju˝ taki
odwiert, to nale˝y w
nim umieÊciç rur´ z
tworzywa PE po∏àczonà w tzw. U-rurk´.
Mo˝na przyjàç, ˝e z
jednego takiego odwiertu „wyciàgnie si´”
~0,8 kW mocy ch∏odniczej. Odwierty takie
wykonuje si´ co najmniej 5 m jeden od
drugiego. Tak wykonane wymienniki ∏àczy si´ w uk∏ad równoleg∏o – szeregowy, lecz nie wi´cej
ni˝ trzy w jednym po∏àczeniu szeregowym (8 szt. po∏àczymy w 4 ga∏´zie
po 2 odwierty w ka˝dej, 11 szt. w 5
ga∏´zi, lecz w jednej b´dà 3 odwierty,
staramy si´ przy tym by d∏ugoÊci poszczególnych ga∏´zi by∏y zbli˝one).
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