
Niewielkimi ró˝nicami d∏ugoÊci nie

nale˝y si´ przejmowaç. Uk∏ad ma w∏a-

snoÊci samoregulacji: w krótszej ga∏´-

zi b´dzie wi´kszy przep∏yw i ni˝sza

temperatura, wi´c i roztwór glikolu

b´dzie bardziej lepki, a to, oczywi-

Êcie, zmniejszy przep∏yw!

Materia∏y

S∏ów kilka o materia∏ach: wymien-

nik pompy ciep∏a wykonany jest prze-

wa˝nie ze stali kwasoodpornej luto-

wanej czystà miedzià, rury kolekto-

rów z PE (polietylen), pompa obiegu

z ˝eliwa, rzadziej z bràzu, rozdziela-

cze z PE, innego tworzywa lub ˝eliwa,

inne komponenty z ˝eliwa, mosiàdzu,

miedzi, bràzu. Roztwór glikolu

(szczególnie etylenowego) wykazuje

du˝e oddzia∏ywanie korozyjne na nie-

które metale, dlatego te˝ nale˝y bez-

wzgl´dnie stosowaç odpowiednie in-

hibitory korozji, zalecany jest te˝ gli-

kol propylenowy; ma on, co prawda,

nieco gorsze w∏asnoÊci cieplne i jest

dro˝szy, lecz o wiele mniej toksyczny,

bardziej ekologiczny i mniej korozyj-

ny! W obiegu dolnego êród∏a nie sto-

suje si´ elementów ocynkowanych –

jak dotàd nie wynaleziono inhibito-

rów glikol–cynk. St´˝enie glikolu po-

winno byç dobrane na najbardziej nie-

korzystny przypadek - zatrzymanie

pompy obiegu; z regu∏y presostat

pompy ciep∏a wy∏àczy jà po obni˝eniu

si´ temperatury (i ciÊnienia) freonu

do ok. – 15°C, ale chcàc pewnie chro-

niç wymiennik nale˝y przyjàç, ˝e b´-

dzie to –20°C! Nie nale˝y „na wszelki

wypadek” dawaç za du˝ych st´˝eƒ

glikolu – w st´˝eniu powy˝ej 50% roz-

twór nie zamarza, a „kaszkuje”, ale

ma o wiele wi´kszà lepkoÊç i mniejsze

ciep∏o w∏aÊciwe; wymaga∏by zatem

wi´kszej pompy obiegu.

Warto te˝ zastosowaç, oprócz wo-

dy, glikolu, inhibitorów, jeszcze

sk∏adnik zmniejszajàcy lepkoÊç roz-

tworu, tak˝e temperatur´ krzepni´-

cia. Mieszanina trzech lub wi´cej

sk∏adników ma przewa˝nie ni˝szà

temperatur´ krzepni´cia ni˝ dwóch.

Wybór mi´dzy poziomym a pio-

nowym uk∏adem dolnego êród∏a jest

oczywisty; pierwszeƒstwo z uwagi

na ni˝szy koszt realizacji ma kolek-

tor poziomy, nieco lepsze w∏asnoÊci

kolektora pionowego (szczególnie

na wiosn´) nie zawsze warte sà

znacznie wy˝szej ceny.

Dwie studnie

Pozostaje jeszcze cz´sto zalecany

uk∏ad „dwie studnie”. Nie podzielam

zachwytów nad jego sprawnoÊcià.

Po pierwsze, pompa ciep∏a musi

mieç dodatkowe zabezpieczenie cià-

g∏oÊci przep∏ywu wody! Ale najwa˝-

niejszy jest sk∏ad wody i gwarancja

wydatku studni! Woda nie mo˝e za-

wieraç: ˝elaza, manganu, osadu, byç

za twarda. Co prawda, wymiennik

pompy ciep∏a daje si´ czyÊciç (kwa-

sem azotowym, ortofosforowym,

szczawiowym), ale trudno mówiç o

w∏aÊciwym i bezproblemowym dzia-

∏aniu uk∏adu jak czyszczenie jest co

pó∏ roku! Typowe jest te˝ zapycha-

nie si´ studni zrzutowej (kolmata-

cja) i tak inwestor mo˝e staç si´ nie-

spodziewanie posiadaczem ca∏kiem

sporego stawu z gwarantowanà do-

stawà wody 24 m3/dob´! OczywiÊcie,

je˝eli w studni jest woda niezawiera-

jàca wymienionych powy˝ej sk∏adni-

ków mineralnych, jest ona ze z∏o˝a z

g∏´bokoÊci 15 m – 30 m, jej lustro

jest na dynamicznym poziomie do 6

m (taƒsza pompa), a warstwy geo-

techniczne gwarantujà sta∏y wyda-

tek i poch∏anianie studni, to mo˝e

warto ryzykowaç i... grzaç dom o ok.

10% taniej, za to p∏aciç za czyszcze-

nie wymienników i konserwacj´

studni. Uk∏ad dwie studnie daje,

oczywiÊcie, wy˝szà temperatur´ dol-

nego êród∏a (o ok. 8 K), ale nale˝y

pami´taç, ˝e pompowanie wody

mi´dzy dwoma studniami wymagaç

b´dzie znacznie wi´kszej mocy

(~2,5x) ni˝ wywo∏anie przep∏ywu w

zamkni´tym uk∏adzie glikolu!

Bogdan Chmielecki

PS. Uprzedzajàc s∏uszne gromy, jakie
cisnà we mnie uwa˝ni Czytelnicy, ze
skruchà przyznaj´: w poprzednim
moim wywodzie pope∏ni∏em b∏àd pi-
szàc, ˝e cykl Carnota ma sprawnoÊç
termodynamicznà 100% (to by wy-
maga∏o, by ch∏odnica mia∏a 0K, a êró-
d∏o ciep∏a +∞). Mia∏em tu, oczywi-
Êcie, na myÊli sprawnoÊç mechanicz-
nà i 100% doskona∏oÊç wszystkich
izolatorów i przewodników ciep∏a!
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