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Lektura czasopism popularnonauko-
wych, jak i periodyków zajmuj¹cych

siê problematyk¹ energetyczn¹ nie pozo-
stawia ¿adnych w¹tpliwoœci, ¿e wykorzy-
stywanie odnawialnych Ÿróde³ energii, ta-
kich jak pompy ciep³a, coraz czêœciej sto-
sowane jest dla pozyskiwania energii
cieplnej na cele bytowe. Urz¹dzenia te by-
³y znane od dawna, lecz dopiero u schy³-
ku XX-ego stulecia presja ruchów ekolo-
gicznych wywierana na rz¹dy najbardziej
uprzemys³owionych pañstw, spowodowa-
³a, ¿e doceniane s¹ te neutralne dla eko-
systemu Ÿród³a energii. Jako ironiê losu
mo¿na przyj¹æ fakt, ¿e promocj¹ tych Ÿró-
de³ zajêli siê dotychczasowi wytwórcy
energii uzyskiwanej na drodze konwen-
cjonalnej.

Idea pompy ciep³a, jako ogrzewania
ekonomicznego i ekologicznego, jest ze
wszech miar s³uszna. Jednak z jednej
strony firm proponuj¹cych instalacje
z wykorzystaniem tych urz¹dzeñ jest wie-

le, a z drugiej – zainteresowanie poten-
cjalnych inwestorów pompami ciep³a wy-
nika najczêœciej z czystej ciekawoœci i...
na tym siê koñczy. 

Polak ma manierê, któr¹ podyktowa-
³y mu lata narodowych doœwiadczeñ i na-
sze zadufanie – wie najlepiej. Nie ufa wiêc
wykonawcy, bo przecie¿ czyta³ gdzieœ,
kiedyœ, ¿e pompa ciep³a siê nie sprawdza.
I co? Rozpowszechnia wœród znajomych
i przyjació³ tezê, ¿e to urz¹dzenie, w któ-
re inwestycja jest nieop³acalna. No prze-
cie¿ kto jak kto, ale on wie na pewno!

Wœród inwestorów panuje najczêœciej
przekonanie, ¿e pompa ciep³a nie jest dla
nich bo: a – za droga i b – nieskuteczna.
A wszystko zale¿y od punktu widzenia.
Nie nale¿y siê oszukiwaæ, ¿e tylko argu-
menty o taniej eksploatacji zadecyduj¹
o wyborze takiego systemu. Tu nie tylko
dzia³a ekonomika przedsiêwziêcia. Tu de-
cyzja ma pod³o¿e ideowe  –  proekologicz-
ne i presti¿owe. 

Na budowie tymczasem liczy siê ka¿-
dy grosz. Jak¹ wiêc podj¹æ decyzjê? 

Dla kogo?
Nale¿y zacz¹æ od tego, ¿e instalacja

taka nie jest dla ka¿dego. Decyzje doty-
cz¹ce nowo budowanego domu rz¹dz¹ siê
pewnymi prawami: zale¿nie od zasobno-
œci portfela, inwestorów mo¿na podzieliæ
na dwie grupy. Inwestorzy z pierwszej
grupy stawiaj¹ na niezbyt drog¹ inwesty-
cjê i godz¹ siê na póŸniejsz¹, nie najtañsz¹
eksploatacjê, w myœl zasady: „teraz nie
mam, ale póŸniej bêdzie lepiej”. Osoby
z drugiej grupy swoj¹ inwestycjê traktuj¹
d³ugoterminowo, gotowi s¹ ponieœæ wyso-
kie koszty inwestycyjne jednorazowo,
a w przysz³oœci cieszyæ siê tani¹ eksplo-
atacj¹. Tu du¿¹ szansê ma w³aœnie pompa
ciep³a. 

Ale to nie wszystko. Trzeba dodaæ, ¿e
pompa ciep³a jest systemem alternatyw-
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Pompy ciep³a
to idealny sposób na
ogrzewanie domu dla

osób, które gotowe s¹
na niekonwencjonalne
rozwi¹zania, po to, by

w przysz³oœci p³aciæ
niewielkie rachunki

za ogrzewanie.
Co braæ pod uwagê

planuj¹c i kalkuluj¹c tak¹
inwestycjê?

P o m p y  c i e p ł a  w  p r a k t y c e

fot. Archiwum Polska Ekologia

pomys³ na

TANIE GRZANIE
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Red.: Polecamy dwa fundamentalne ar-
tyku³y o pompach ciep³a w BD 1-2/03
oraz BD 1-2/04.



nym dla ogrzewania elektrycznego, c.o.
z kot³em na olej opa³owy lub gaz p³ynny.
Tak naprawdê, nie ma ona co konkurowaæ
z ca³y czas tanim gazem ziemnym. Kurio-
zalna by³aby decyzja o jej instalacji, gdy
dom mo¿e byæ niewielkim nak³adem si³
i œrodków pod³¹czony do sieci gazowej.
Pomijamy tu opcjê ogrzewania z wyko-
rzystaniem paliw sta³ych, jako nieporów-
nywaln¹ pod wzglêdem komfortu u¿ytko-
wania, a tak¿e o ograniczonych mo¿liwo-
œciach zautomatyzowania systemu. 

Pompa ciep³a jest to pomys³ na
zautomatyzowan¹ i ekologiczn¹, a przy
tym ekonomiczn¹ instalacjê. Ale trzeba
j¹ odpowiednio zaplanowaæ i skalkulo-
waæ. 

Kalkulacje
Pierwszym i najczêœciej podawanym

powodem, dla którego na pompê ciep³a
nie decyduje siê indywidualny inwestor
jest... wysoka cena instalacji. I tu zaczyna-
j¹ œcieraæ siê rzeczywistoœæ ze stereotypa-
mi kr¹¿¹cymi w obiegowej opinii. 

Sama pompa ciep³a rzeczywiœcie
dro¿sza jest od 20 do – w ekstremalnych
przypadkach – nawet 100% od porówny-
walnej klasy kot³a olejowego. Zak³adamy
oczywiœcie, ¿e nie chcemy rezygnowaæ
z komfortu. Jeœli weŸmiemy pod uwagê
kompleksowe rozwi¹zanie systemu
grzewczego dla okreœlonego budynku, do-
liczymy koszt instalacji c.o., komin
z wk³adem ze stali, odpowiedniej wielko-
œci pomieszczenie na kot³owniê i jego wy-
posa¿enie, oka¿e siê, ¿e inwestycja
w pompê ciep³a jest dro¿sza o oko³o 30%.
Pytanie: czy to wiele? 

A jeœli trzeba by zbudowaæ kilkadzie-
si¹t metrów przy³¹cza gazowego, to kosz-
ty instalacji dla systemu z pomp¹ ciep³a
bêd¹ nie wiêksze ni¿ dla ogrzewania ga-
zem.

Planowanie
Ekonomika takiego przedsiêwziêcia

jest ukryta w myœleniu, planowaniu,
a przede wszystkim – wiedzy. A wiedza to
firma, która ma doœwiadczenie. Id¹c dalej
– maj¹c doœwiadczenie i wiedzê, firma
mo¿e dobraæ rozwi¹zanie dopasowane do
stylu ¿ycia mieszkañców i warunków œro-
dowiska w jakim ma byæ postawiony

dom. Ma byæ – bo decyzja o wyborze ta-
kiego sposobu ogrzewania powinna za-
paœæ w fazie projektowania domu.

Dobra firma nie tylko umo¿liwi zoba-
czenie zrealizowanych przez ni¹, funkcjo-
nuj¹cych ju¿ instalacji, ale równie¿ skon-
taktuje z inwestorami, których mo¿na
podpytaæ o koszty rzeczywistej eksploata-
cji. W przypadku nietypowych przedsiê-
wziêæ, jakim niew¹tpliwie nadal jest pompa
ciep³a, sprzedawanie „mitu ekologicznego”
za relatywnie du¿e pieni¹dze nie sprawdza
siê i mo¿e tylko zniechêcaæ inwestorów. 

Gdy ju¿ zdecydujemy siê na pompê
ciep³a, trzeba ju¿ w fazie projektowania
przewidzieæ pewne elementy systemu. Nie-
zale¿nie od tego jaki typ pompy ciep³a
chcemy zamontowaæ, istotne w fazie pro-
jektowania jest to, ¿e Ÿród³o z którego czer-
piemy energiê musimy doprowadziæ do
urz¹dzenia – jak gaz doprowadza siê do ko-
t³a. Nale¿y zatem wykonaæ odpowiednie
przejœcia w p³ycie fundamentowej, by
umo¿liwiæ pod³¹czenie rur dolnego Ÿród³a
z urz¹dzeniem. Nale¿y wykonaæ to tak, aby
nie stworzyæ w miejscu przepustu mostka
cieplnego, czyli konieczna jest dobra izola-
cja. Warto siê te¿ na tym etapie zastanowiæ,
czy potrzebne s¹ kominy i ile. Jeœli bowiem
bêdziemy mieæ równie¿ wentylacjê mecha-
niczn¹, oka¿e siê, ¿e kominy w ogóle nie s¹
potrzebne. Chyba, ¿e do kominka. 

Dolne Ÿród³o
Za³ó¿my, ¿e jesteœmy zdecydowani.

Chcemy mieæ pompê ciep³a. Wiemy o ko-
niecznoœci uzgodnienia projektu domu
i projektu instalacji. 

Nie wiemy jeszcze jakie bêdziemy
mieæ dolne Ÿród³o ciep³a. Ale z czego tak

naprawdê mo¿emy wybieraæ? Tu zaczyna
siê indywidualne podejœcie do klienta.
Nie mo¿na spodziewaæ siê, ¿e wykonawca
od rêki, bez wizji lokalnej i przejrzenia
dokumentacji dotycz¹cej warunków
gruntowo-wodnych powie nam jaki sys-
tem zamontuje. Jeœli tak zrobi – wtedy le-
piej poszukaæ innego wykonawcy...

Na podstawie warunków gruntowo-
wodnych oraz bior¹c pod uwagê po-
wierzchniê dzia³ki i inne media rozprowa-
dzone na danym terenie, podejmuje siê
wstêpn¹ decyzjê o dolnym Ÿródle ciep³a.
Najczêœciej wybór pada na pompê ciep³a
glikol-woda (z wymiennikiem poziomym)
lub woda-woda. Wydajniejsze od pomp gli-
kol-woda s¹ pompy typu woda-woda, czyli
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Na przysz³e koszty eksploatacyjne
i komfort u¿ytkowania ogrzewania z pom-
p¹ ciep³a zasadniczy wp³yw maj¹ trzy ele-
menty:
� wybór dolnego Ÿród³a – odpowiedni dla
danego terenu i optymalny pod wzglêdem
energetycznym;
� dobór pompy odpowiedniej mocy – po-
winna ona zaspokajaæ 75-85% mocy obli-
czeniowej dla warunków ekstremalnych
+20°C i -20°C;
� wybór górnego Ÿród³a – ogrzewanie ni-
skotemperaturowe (pod³ogowe).

Œwiadomy wybór pompy ciep³a od samego pocz¹tku inwestycji, pozwala unikn¹æ
niepotrzebnych kosztów zwi¹zanych z póŸniejsz¹ adaptacj¹ budynku, w którym po-
cz¹tkowo przewidziano tradycyjn¹ kot³owniê.

� Kolektor ziemny poziomy – widok z lotu ptaka
(fot. Archiwum Polska Ekologia)

� Dolnym Ÿród³em ciep³a mo¿e byæ kolektor
spiralny (fot. Archiwum Polska Ekologia)

Wiêcej informacji o ogrzewaniu pomp¹ ciep³a – w BD 1-2/03, BD 1-2/04
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czerpi¹ce energiê z wód podziemnych. Jest
to te¿ system najtañszy inwestycyjnie. Wy-
konanie dolnego Ÿród³a ciep³a nie nastrê-
cza najczêœciej k³opotów, o ile pamiêta siê
o niezbêdnych dla bezpieczeñstwa instala-
cji warunkach towarzysz¹cych �, �.

Woda-woda ��. Zanim siê zdecyduje-
my na taki typ instalacji, nale¿y koniecz-
nie wykonaæ badania jakoœci wody, ¿eby
nie okaza³o siê, ¿e do kosztów inwestycji
nale¿y dodaæ drogie, a przy nieodpowied-

niej jakoœci wody, niezbêdne filtry. Nie
zrobienie badañ mo¿e mieæ powa¿ne
skutki uboczne, z unieruchomieniem in-
stalacji w³¹cznie. Warto te¿ zrobiæ bada-
nia geologiczne, sprawdzaj¹c uziarnienie
warstw gruntu w odwiercie. Najczêœciej
koszty zwi¹zane z badaniem wody ponosi
firma. Subtelnie wpisuje sobie je w koszty
wykonania kompleksowej us³ugi, nie za-
wracaj¹c g³owy inwestorowi. Jeœli woda
jest odpowiedniej jakoœci – pozostaje zro-
biæ odwierty, zamontowaæ pompê i ca³oœæ
pod³¹czyæ do urz¹dzenia. Przy instalacji
studni ch³onnych, nale¿y tylko zweryfi-
kowaæ gdzie nale¿y zlokalizowaæ studniê
pobieraj¹c¹, a gdzie zrzutow¹, by kieru-
nek przep³ywu wód przebiega³ od studni
poboru do zrzutowej, a nie odwrotnie. 

Glikol-woda �. Przy kolektorze
gruntowym mo¿e okazaæ siê, ¿e na przy-
k³ad sieæ korzeni jest tak rozleg³a, ¿e nie-
mo¿liwe jest przeprowadzenie odpowied-
niej d³ugoœci rur kolektora gruntowego.
A konieczne jest by rury nie by³y uk³ada-
ne za gêsto, poniewa¿ odbieraj¹ ciep³o
z okreœlonej powierzchni, i trzeba im tê
powierzchniê zapewniæ. Rury nie powin-
ny byæ u³o¿one gêœciej ni¿ co 80-100 cm,
a pojedyncza pêtla nie powinna mieæ wiê-
cej ni¿ 100 metrów.  Z 1 metra rury mo¿-
na uzyskaæ oko³o 30 watów energii. Le-
piej uk³adaæ rury za rzadko i za d³ugo ni¿
na odwrót. Warto jeszcze dodaæ, ¿e by
utrzymaæ jednakowe ciœnienie we wszyst-
kich pêtlach, musz¹ byæ one jednakowej
d³ugoœci. Rury kolektora gruntowego
musz¹ byæ umieszczone poni¿ej strefy

przemarzania gruntu – okreœlonej dla ró¿-
nych regionów kraju. Nad rurami kolek-
tora nie nale¿y sadziæ roœlin z rozwiniê-
tym systemem korzeniowym, zw³aszcza
takich, które schodz¹ g³êboko. O ile nie-
bezpieczeñstwo przebicia rury jest niemal
¿adne, to przy rozwiniêtym i rozrastaj¹-
cym siê systemie korzeniowym istnieje
ryzyko „œciœniêcia” przewodu, a wiêc
ograniczenia efektywnoœci ca³ego kolek-
tora. Pêtle powinny byæ uk³adane z jedne-
go kawa³ka rury, bez ³¹czeñ w gruncie –
eliminuje siê w ten sposób potencjalne
rozszczelnienia. 

Pompa i górne Ÿród³o
Tak jak kocio³ dobierany jest do zapo-

trzebowania na ciep³o budynku, tak te¿
musi byæ dobrana pompa ciep³a i zasob-
nik na ciep³¹ wodê u¿ytkow¹ �. Przy tej
ostatniej decyzji trzeba pamiêtaæ o tym,
¿e pompa ciep³a jest Ÿród³em niskotempe-
raturowym, wiêc jej wydajnoœæ, jeœli cho-
dzi o przygotowanie c.w.u., bêdzie ni¿sza
ni¿ gdyby robi³ to kocio³ grzewczy. Wnio-
sek – zasobnik musi byæ odpowiednio
wiêkszy lub c.w.u. mo¿na przygotowywaæ
inaczej, na przyk³ad w podgrzewaczu za-
montowanym w ³azience czy kuchni lub
z wykorzystaniem energii s³onecznej �.

Jak ju¿ by³o mówione, pompa ciep³a
traktowana jako Ÿród³o ciep³a ekono-
miczne, dla zapewnienia komfortu
cieplnego powinna wspó³pracowaæ z ni-
skotemperaturow¹ instalacj¹ grzewcz¹.
Gdyby decydowaæ siê na grzejniki, bio-
r¹c pod uwagê temperaturê wody zasila-
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Pompa ciep³a najlepiej sprawdza siê we wspó³pracy z ogrzewaniem pod³ogowym

� Pompa ciep³a typu woda – woda.
U¿ycie wody jako Ÿród³a ciep³a jest uwarunko-
wane odpowiedni¹ jej iloœci¹ (wydajnoœci¹
z³o¿a), sk³adem fizykochemicznym i g³êboko-
œci¹ wystêpowania (przy ma³ych mocach
pomp ciep³a – do ok. 20 m)
(ZUH Leszek Kureszczyk)

� Pompa ciep³a typu solanka – woda
System grzewczy pozyskuje energiê s³onecz-
n¹ zakumulowan¹ w gruncie lub ciekach
wodnych, poprzez umieszczone w ziemi, na
dnie jeziora lub rzeki rur wype³nionych nieza-
marzaj¹c¹ ciecz¹ (solank¹).
Mamy wtedy do czynienia z trzema obiegami: 
– grzejnym budynku – górne Ÿród³o ciep³a;
– roboczym pompy ciep³a – obieg termodyna-

miczny;
– kolektora gruntowego – dolne Ÿród³o ciep³a.
Na rysunku pokazano schematycznie trzy ro-
dzaje kolektorów gruntowych: 1 – poziomy;
2 – pionowy; 3 – spiralny.
(ZUH Leszek Kureszczyk)

� Kot³ownia z pomp¹ ciep³a (fot. Stiebel Eltron)

1

2

3



j¹cej, najlepiej oko³o 35°C, okaza³oby siê,
¿e ich powierzchnia musia³aby byæ bar-
dzo du¿a. Zalecane jest wiêc ogrzewanie
pod³ogowe. Ze wzglêdu na powierzchniê
oddawania ciep³a jest ono idealnym
„partnerem” instalacji z pomp¹ ciep³a.
Zaplanowanie takiej instalacji trzeba po-
wierzyæ projektantowi. Jakiekolwiek b³ê-
dy s¹ kosztowne w naprawie i uci¹¿liwe,
jeœli braæ pod uwagê eksploatacjê syste-
mu. Trzeba odpowiednio zbilansowaæ
izolacjê, gêstoœæ u³o¿enia przewodów
i gruboœæ jastrychu. Alternatyw¹ dla pod-
³ogówki jest nie mniej efektywne ogrze-
wanie œcienne – ma³o jednak popularne.

Eksploatacja
Po zamontowaniu kompleksowego sys-

temu pozostaje... cieszyæ siê z niskich ra-
chunków. Nale¿y zaznaczyæ, ¿e pompa cie-
p³a to rozwi¹zanie, którego g³ówn¹ zalet¹
jest tania eksploatacja. System korzysta z
darmowego Ÿród³a energii, ale by dzia³a³
musi byæ pod³¹czony do instalacji elek-
trycznej. I to jedyne rachunki, które trzeba

p³aciæ za ogrzewanie. Pada zawsze pytanie
ile? Gdy pompa ciep³a zasila centralne
ogrzewanie (pod³ogowe) i dodatkowo
ogrzewa wodê u¿ytkow¹, roczny koszt eks-
ploatacji systemu dla jednorodzinnego do-
mu, wykonanego w nowoczesnej technolo-
gii, ciep³ego, o powierzchni do 200 m2 nie
przekracza 1000-1500 z³otych. Koszt ten
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Pamiêtajmy! Wybieraj¹c pompê ciep³a, sprawdŸmy czy ma ona aprobatê technicz-
n¹  wydan¹ przez niezale¿n¹ jednostkê certyfikuj¹c¹. Niestety, tylko nieliczne urz¹-
dzenia oferowane na polskim rynku, j¹ posiadaj¹.

Fundamentalne artyku³y o pompach ciep³a (BD 1-2/03, BD 1-2/04) znajdziesz na www.budujemydom.pl

� Pomieszczenie techniczne z gruntow¹ pomp¹
ciep³a, zbiornikiem buforowym c.o. i solarnym
zbiornikiem c.w.u. (fot. Archiwum Polska
Ekologia)

reklama


reklama
BRAK REKLAMY

reklama
BRAK REKLAMY
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mo¿e byæ nieco wy¿szy w pierwszych 2 la-
tach korzystania z instalacji – dopóki
wszystkie elementy domu nie „doschn¹”. 

Mity dotycz¹ce wysokich kosztów  in-
westycji te¿ nale¿a³oby obaliæ. Tak jak
przy wszystkich inwestycjach, mo¿na de-
cydowaæ siê na instalacjê renomowanych
firm – i zap³aciæ za pewnoœæ i markê, ale –
korzystaj¹c z doœwiadczenia firm instala-
cyjnych – mo¿na zdecydowaæ siê na pro-
dukt, którego marka nie jest powszechnie
znana, choæ uznana – i nie przep³acaæ. 

Pompa ciep³a dla domu 150-200 m2

kosztuje  od 15 tys. z³otych za samo urz¹-
dzenie. Gdy dolnym Ÿród³em s¹ studnie
(pobieraj¹ca i zrzutowa) – trzeba na ich od-
powiednie przygotowanie poœwiêciæ 2-3 tys.
z³otych. Pompa wodna samozasysaj¹ca (wy-
starczy 200 W) to wydatek ok. 400 z³otych.
Dochodz¹ koszty instalacji i osprzêtu.

Gdy dolnym Ÿród³em jest poziomy
wymiennik gruntowy trzeba siê liczyæ
z wydatkiem na koparkê – dzieñ-dwa pra-
cy przy sprzyjaj¹cych warunkach grunto-
wych i powierzchni, po której ³atwo siê
poruszaæ – plus koszt rury 1200-1500 z³o-
tych. Sumarycznie – dobrze zaplanowana

instalacja pompy z dolnym Ÿród³em jak
widaæ oscyluje wokó³ 20 tys. z³otych.
Oczywiœcie, to jedynie dane niektórych
inwestorów, którzy na takie rozwi¹zanie
siê zdecydowali. Wycena zawsze jest indy-
widualna, bo bierze pod uwagê jeszcze os-
przêt dodatkowy i zakres us³ugi... Ka¿de
utrudnienie podra¿a instalacjê.

Nie ma przegl¹dów. Automatyka za-
montowana do systemu eliminuje inge-
rencjê w jego obs³ugê. 

Ka¿dy produkt, jego osi¹gi i funk-
cjonalnoœæ trzeba sprawdziæ. Pompy cie-
p³a sprawdzaj¹ siê w wielu krajach.
U nas równie¿. Trzeba sobie jednak uœ-
wiadomiæ, ¿e jest to instalacja, któr¹
trzeba zrobiæ z g³ow¹ i ¿e jak w ¿adnym
innym przypadku, tak tu wa¿na jest pra-
wid³owa konfiguracja Ÿród³a ciep³a i od-
biornika. Instalacjê ³atwo jest zepsuæ,
a ingerencja w ni¹ jest trudna i kosz-
towna. Nie mniej jest ona prosta w ob-
s³udze, funkcjonalna i tania w utrzyma-
niu. Niekiedy ³¹czy siê dwa rozwi¹zania
godne XXI wieku, tj. pompê ciep³a do
ogrzewania oraz kolektory s³oneczne do
wytwarzania c.w.u. �. �

Dziêkujemy p. S. Salukowi za pomoc w przygotowa-
niu artyku³u.
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P o m p y  c i e p ł a  w  p r a k t y c e

Dane teleadresowe wiod¹cych producen-
tów oraz orientacyjne ceny wybranych produk-
tów przedstawiamy w rubryce Info rynek.

� Solarny zbiornik c.w.u. i kompaktowa pom-
pa ciep³a (fot. Archiwum Polska Ekologia)

1Czy na dzia³ce budowlanej o powierzchni
800 m2 i powierzchni zabudowy oko³o 200 m2

oraz dogodnych warunkach gruntowo-wodnych
mo¿na zastosowaæ jednoczeœnie przydomow¹
oczyszczalniê œcieków i pompê ciep³a (odzysk
ciep³a z gruntu lub z wody).

Oczywiœcie, nic nie stoi na przeszkodzie,

aby zainstalowaæ pompê ciep³a i przydomow¹

oczyszczalniê œcieków. Najwiêcej korzyœci

mia³by Czytelnik przy instalacji pompy ciep³a

z dolnym Ÿród³em dwóch lub jednej studni

g³êbinowej. Wtedy mo¿na korzystaæ z wody

gospodarczej, a ponadto dolne Ÿród³o ciep³a,

jakim jest studnia g³êbinowa, to najmniej

awaryjne i najbardziej wydajne dolne Ÿród³o

ciep³a. 

Jednak nale¿y pamiêtaæ o warunkach,

które musi spe³niaæ dzia³ka. Aby móc wybraæ

w³aœnie to Ÿród³o ciep³a (nieza¿elaziona woda,

woda na g³êbokoœci ok. 20-30 m, wydajnoœæ

studni 8 m3 na godzinê).

2Jak uzyskaæ c.w.u. przy pomocy pompy cie-
p³a, tak aby sprawnoœæ pompy by³a wysoka,

a temperatura na wyjœciu z pompy ciep³a nie
przekroczy³a 28°C?

Efektywnoœæ pomp ciep³a jest œciœle zwi¹-

zana z ró¿nic¹ temperatur po stronie skrapla-

cza i parownika. Nie ma zatem mo¿liwoœci

uzyskania wysokiej efektywnoœci pozyskania

ciep³a, jeœli po stronie zasilania temperatura

wynosi 5-10°C, natomiast ciep³a woda powin-

na mieæ temperaturê ok. 50°C.

3Czy pompa ciep³a mo¿e latem s³u¿yæ jako
urz¹dzenie ch³odz¹ce. Przecie¿ w tym urz¹-

dzeniu typu woda-woda ta ostatnia ma ok. 10°C.
Co trzeba zrobiæ, aby taki system zadzia³a³?

Teoretycznie mo¿na wykorzystaæ pompê

ciep³a do sch³adzania pomieszczeñ w okresie

letnim. Jednak nie przez bezpoœrednie skie-

rowanie ch³odnej wody do instalacji, ale

przez „odwrócenie” pod³¹czeñ w samej pom-

pie. Wtedy instalacja grzewcza budynku pra-

cuje jako dolne Ÿród³o ciep³a, a obieg ze-

wnêtrzny pe³ni rolê ch³odnicy. Jednak prak-

tycznie efektywnoœæ ch³odzenia nie bêdzie

du¿a, g³ównie ze wzglêdu na brak naturalnej

konwekcji sch³odzonego powietrza w po-

mieszczeniach. Zimne rury ogrzewania pod-

³ogowego bêd¹ powodowa³y utworzenie siê

poduszki ch³odnego powietrza przy samej

pod³odze i powstanie znacznej ró¿nicy tem-

peratur w pomieszczeniu. Ponadto, na po-

wierzchni zimnej pod³ogi bêdzie kondenso-

wa³a siê para wodna. Praktycznie pompê cie-

p³a mo¿na wykorzystaæ jedynie do sch³adza-

nia powietrza w systemach z centraln¹ wen-

tylacj¹ mechaniczn¹, co wymaga zainstalo-

wania dodatkowego wymiennika w tej insta-

lacji.

4Czy jest celowe instalowanie dwóch syste-
mów wykorzystania Ÿróde³ energii odnawial-

nej – pompy ciep³a i kolektorów s³onecznych?
Po³¹czenie pompy ciep³a z kolektorami

s³onecznymi raczej nie bêdzie op³acalne. 

Profesor Józef Piotrowski, którego

inwestycjê w pompê ciep³a opisywaliœmy

w BD 1-2/2003 (artyku³ dostêpny w archiwum

internetowym na stronie www.budujemy-

dom.pl), twierdzi, ¿e: „przy niskich kosztach

pozyskiwania energii cieplnej z gruntu koszty

instalacji kolektora i urz¹dzeñ towarzysz¹-

cych nigdy siê nie zwróc¹”. 

Warto przypomnieæ, ¿e dziêki pompie

ciep³a mo¿liwe jest ogrzanie domu i uzyskanie

c.w.u. za ok. 100 z³ miesiêcznie.

z  ż y c i a  w z i ę t e




