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Bezobs ugowo
i niezawodnie

Eksploatacja 

i konserwacja pomp 

ciep a

Wbrew wyra anym 
cz sto obawom 
serwis napraw 

poawaryjnych instalacji 
pompy ciep a nie jest 

trudniej dost pny 
ni  w przypadku 

ogrzewania kot em.

W pompach ciep a liderem wiatowym jest Szwecja. Ma najd u sze
i najwi ksze do wiadczenie w eksploatacji pomp ciep a (w ponad 
90% domów jest instalacja pompy ciep a). Obecnie obserwuje si
w Szwecji drug  fal  zapotrzebowania na p.c. do wymiany starych, 
ponad 30-letnich instalacji. Powodem wymiany jest bardziej zu ycie 
moralne ni  fizyczne starej instalacji, tj. ch  zamiany na bardziej 
nowoczesne rozwi zania.

nej, której wydajno  z czasem mo e si  ob-

ni y , jak te  zrzutowej, której ch onno

mo e nie by  wystarczaj ca po pewnym cza-

sie. Je li ju  tak si  stanie, to trzeba wywier-

ci  nowe studnie. Innym k opotem syste-

mu woda-woda mo e by  z a jako  wody 

– du a zawarto elaza (>0,2 mg/l) i man-

ganu (>0,1 mg/l), jak równie  bardzo wyso-

ka twardo . Do producenta pompy ciep a

nale y ocena, czy z e parametry wody mog

istotnie wp yn  na niszczenie lub z  prac

pompy ciep a. Gro ne i niestety do  cz ste

w naszych warunkach jest nadmierne za e-

lazienie wody. elazo nie jest szkodliwe, do-

póki si  nie utleni. Osad tlenku elaza mo e

„zatka ” wymiennik, tak e studni  ch on-

n . Dlatego w przypadku mocno za elazio-

nej wody niezmiernie wa ne jest, by ca y

uk ad od poboru wody w studni czerpal-

nej do zrzutu w studni ch onnej by  szczelny 

i nie „nabiera ” powietrza. Zanieczyszczony 

wymiennik mo na zregenerowa  (oczy ci ), 

ale trudno godzi  si  na eksploatacj  syste-

sprzedaj  i instaluj  urz dzenia produko-

wane przez renomowane firmy zagraniczne, 

w ka dym razie dotyczy to serca pompy cie-

p a – kompresora (agregatu spr arkowego). 

Nie ma wi c adnych obaw o serwis pomp 

ciep a, które zreszt  psuj  si  niezmiernie 

rzadko. Poza pomp  ciep a, instalacja w -

z a cieplnego to zwyk e rurki, zawory, pom-

py obiegowe, zbiornik – znane ka demu 

hydraulikowi. Najwi ksze obawy mog  bu-

dzi  ewentualne k opoty eksploatacyjne 

zwi zane ze ród em dolnym. Szczególnie 

w uk adzie otwartym woda-woda z dwiema 

studniami. Rozpatrzmy najwa niejsze po-

tencjalne problemy (niesprawno ci).

Uk ad otwarty ród a dolnego, tj. dwie stud-

nie, jest z natury rzeczy bardziej podatny 

na niekorzystne oddzia ywania niekontro-

lowanych przez cz owieka czynników ni

uk ad zamkni ty z kolektorem gruntowym 

(poziomym lub pionowym) wype nionym 

solank . Cz sto wyra ane s  obawy o nie-

d ugi czas ycia studni – zarówno czerpal-

Pompa ciep a z za o enia jest urz dze-

niem bezobs ugowym. Jak nowoczesna lo-

dówka – kiedy  uci liwa by a konieczno

rozmra ania lodówki co jaki  czas. Zgoda, 

ale urz dzenie bezobs ugowe niekoniecz-

nie musi by  bezawaryjne. Wszystko mo e

si  zepsu . Obawa o serwis naprawczy pom-

py ciep a jest istotn  przeszkod  w ekspan-

sji tej technologii. Tak jest w Polsce, gdzie 

ci gle uwa a si , e pompy ciep a to cieka-

wostka techniczna, oferowana przez ma e

firmy, których gwarancje niewiele mog

w przysz o ci znaczy . W Europie pom-

pa ciep a jest ju  podstawow  technologi

ogrzewania domów. Produkcj  pomp ciep a

zajmuj  si  du e, stabilne firmy o wielolet-

nim do wiadczeniu i masowej skali produk-

cji. W Szwecji, która jest niekwestionowa-

nym liderem wiatowym w pompach ciep a, 

dzia a obecnie 10 renomowanych producen-

tów (30 lat temu by o ich 120). Podobnie jest 

w Austrii, Niemczech, Szwajcarii. A Polska 

le y w Europie. Polskie firmy z regu y

3030 latlat

wynosi czas ycia instalacjiwynosi czas ycia instalacji 

pompy ciep a w Szwecjipompy ciep a w Szwecji
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Kiedy dotacja na p.c.?
S ynna dotacja 45% do kredytu na kolektory s oneczne (patrz publikacja na www.budujemydom.pl) jest 

skierowana na zaledwie 10% domowego zu ycia energii cieplnej. Dlaczego w adze nie interesuj  si  ra-

cjonalizacj  wytwarzania po-

zosta ych 90% energii cieplnej, 

które mo na uzyska  z pom-

py ciep a?

W domowych instalacjach 

hybrydowych (p.c. + 

kolektory s oneczne) roczne 

zapotrzebowanie na energi

ciepln  do wytwarzania c.w.u. 

jest pokrywane w po owie 

przez kolektory s oneczne. 

Zatem udzia  kolektorów 

s onecznych w wytwarzaniu 

energii cieplnej zu ywanej 

przez dom mieszkalny wynosi 

½ od 20%, czyli 10%. Natomiast 

p.c. wytwarza pozosta

po ow  energii cieplnej dla 

c.w.u. i w ca o ci pokrywa 

zapotrzebowanie na ciep o do 

ogrzewania domu, a wi c p.c. 

w systemie hybrydowym (p.c. 

+ kolektory) dostarcza 90% 

energii cieplnej. Oczywi cie, 

w systemie p.c. bez kolektorów 

p.c. mo e wytwarza  100% 

energii cieplnej dla ogrzewania 

i c.w.u.
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Rynek pomp ciep a w Europie. W kryzysowym 2009 roku spadek – 10%, ale w okresie 
pi ciu ostatnich lat wzrost +110%

+49%
+7%

+47%

-10%

+110% 

mu, w którym co pó  roku trzeba wykony-

wa  k opotliwe czyszczenie.

Niektórzy producenci oferuj  opcjonal-

nie parowniki w specjalnym wykonaniu, 

odpornym na korozyjne dzia anie wody 

o „z ych” parametrach. Stosuje si  te  do-

datkowy wymiennik ciep a odporny na 

„z ” wod . W obiegu wtórnym takiego wy-

miennika, po rednicz cym pomi dzy wod

ze studni a parownikiem pompy ciep a, kr -

y woda z 10% zawarto ci  etylenu.

Najbardziej podatne na uszkodzenia s  ele-

menty mechanicznie czynne, w których wy-

st puje ruch, a wi c pompa czerpalna (w sys-

temie woda-woda) i pompy obiegowe. S  to 

awarie, które potrafi usun  ka dy hydraulik.

Psychologicznie zrozumia e s  silne oba-

wy o uszkodzenia w miejscach niedost p-

nych, a wi c wszelkie nieszczelno ci rur 

w ogrzewaniu pod ogowym albo rur kolek-

tora poziomego, zagrzebanych prawie 2 me-

try pod poziomem gruntu. O ile z ogrzewa-

niem pod ogowym, stosowanym w Polsce 

d u ej i mocno ju  rozpowszechnionym, 

oswoili my si  i wierzymy w jego niezawod-

no , o tyle cz sto z obawami my limy o k o-

potach z nieszczelnymi rurami pod ziemi .

Otó  prawdopodobie stwo wyst pienia nie-

szczelno ci rur kolektora gruntowego jest 

niezwykle ma e (o ile nie wyst pi  nara enia 

mechaniczne). Trzeba tylko pilnowa  jednej 

zasady – adnych po cze  pod ziemi . Nie 

tylko skr canych, ale równie  klejonych czy 

spawanych. Ka da p tla musi by  z jednego 

kawa ka rury. No i eby rury pochodzi y od 

renomowanego producenta.

Najcz ciej ród em k opotów jest tzw. 

czynnik ludzki. W codziennej eksploatacji 

cz owiek ma ma e szanse zepsucia czego-

kolwiek, natomiast mo e „narozrabia ” na 

etapie projektowania i wykonawstwa. Do

cz stym b dem jest z e okre lenie zapo-

trzebowania domu na energi , b dne osza-

cowanie mocy pompy ciep a i mocy dolne-

go ród a. Przewymiarowanie mocy pompy 

ciep a, wykonanie instalacji c.o. na zbyt 

wysok  temperatur  (w argonie fachow-

ców – na zbyt wysokie parametry), niew a-

ciwe wyliczenie parametrów dolnego ró-

d a – to b dy, które odbijaj  si  na kosztach 

eksploatacji i szybszym zu yciu niektórych 

elementów.

Praktyka wskazuje, e je li ju  wyst -

pi awaria, to najbardziej prawdopodobn  jej 

przyczyn  jest zwyk e niechlujstwo wyko-

nawców. Poniewa  instalacja jest rozbudo-

wana, a istotnym jej elementem jest kolek-

tor gruntowy, to niechlujny wykonawca ma 

spore mo liwo ci „napsocenia”, zaczynaj c

od b dów monta owych, a ko cz c na wla-

niu do rur kolektora zbyt s abego roztworu 

glikolu (ciecz mo e zamarzn  i zniszczy

wymiennik).

Reasumuj c, mo na stwierdzi , e system 

ogrzewania pomp  ciep a jest w eksploatacji 

tani, bezobs ugowy i charakteryzuje si  wy-

sokim stopniem niezawodno ci.

Nie mo e by  inaczej, bo pompa cie-

p a jest ju  rozwi zaniem stosowanym 

w Europie na skal  masow .

Najbardziej przekonywaj cym argumen-

tem za stosowaniem pomp ciep a bez obaw 

o ich awaryjno  jest wzrost rynku p.c. 

w Europie (+110% w ostatnich 5 latach). 

W Szwecji, Szwajcarii, Austrii i Niemczech 

wiele instalacji pracuje ju  ponad 30 lat. 

Gdyby by y powa niejsze problemy z ich 

awaryjno ci , zapewne powstrzyma oby to 

kolejn  generacj  klientów. 

Zapotrzebowanie domu mieszkalnego na energi  ciepln

 80% – ogrzewanie

 20% – c.w.u. – 

ciep a woda u ytkowa

 50% – p.c.

 50% – kolektory 

s oneczne


