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 Jednym z najbardziej uznanych i spraw-
dzonych na wiecie rozwi za  w bran-
y grzewczej i ch odniczej jest zastosowa-

nie gruntowych pomp ciep a w ramach tzw. 
Odnawialnych róde  Energii. Integraln
cz ci  tej technologii jest system dolne-
go ród a zbudowany z zainstalowanych 
w gruncie tworzywowych wymienników 
gruntowych (kolektorów poziomych lub pio-
nowych – sond geotermalnych) po czonych 
ze sob  poprzez tzw. studni  lub szafk  roz-
dzielaczow . Odzysk ciep a zgromadzone-
go pod powierzchni  Ziemi nast puje po-
przez kr cy w uk adzie dolnego ród a
czynnik niskokrzepn cy (np. wodny roz-
twór ekologicznego glikolu propylenowe-
go Henock). W ten sposób doprowadzona 
do pompy ciep a energia z gruntu, gwaran-
tuje najwy sze sprawno ci systemu grzew-
czego opartego o rozwi zanie spr arkowej 
pompy ciep a. Warto w tym miejscu pod-
kre li  unikaln  cech  maszynowni pom-
py ciep a: jedna i ta sama instalacja s u y
grzaniu budynku w sezonie zimowym, jak 
równie  mo e pracowa  na potrzeby sch o-
dzenie obiektu latem! Inwestor przyst puj c
do budowy domu energooszcz dnego i de-
cyduj c si  na zastosowanie pompy ciep a
mo e ca o ciowo pokry  zapotrzebowanie 
na ciep o budynku i zagwarantowa  sobie 

komfort w aspekcie wielosezonowym (lato 
i zima). Dodatkowo, warto przy okazji mon-
ta u pompy ciep a zadba  o zastosowanie 
wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciep a
i w ten sposób zmniejszy  zapotrzebowa-
nie na ciep o budynku oraz poprawi  jako
powietrza (ten drugi aspekt jest szczególnie 
istotny dla osób cierpi cych na alergi ).

 Dynamika rozwoju rynku Odnawialnych 
róde  Energii w Polsce determinuje po-

trzeb  zastosowania jedynie sprawdzonych 
i profesjonalnych rozwi za  systemowych. 
Co natomiast dzieje si  w sytuacji, gdy w ca-
ym procesie inwestycyjnym nast pi  jakie

mniej lub bardziej wiadome uchybienia? 
Nieprawid owy dobór lub wadliwy mon-

ta  systemów geotermalnych (czyli dolnego 
ród a ciep a) mo e w pierwszej kolejno ci 

zmniejszy  efektywno  grzewcz  instala-
cji czyli obni y  jej sprawno . Oznacza to 
wzrost kosztów eksploatacji pompy ciep a
czyli drena  portfela inwestora przez wiele 
lat do przodu. Pami ta  nale y, e tylko fa-
chowo wykonana dokumentacja projekto-
wa i przeprowadzenie prac instalacyjnych 
przez wykwalifikowan  firm  wykonawcz
stanowi  o ostatecznym sukcesie. Nie stro -
my zatem od wylegitymowania wykonaw-
cy z posiadania w a ciwych dla danej bran-
y uprawnie  nim zdecydujemy si  zawrze

umow . W swoim dobrze poj tym intere-
sie upewnijmy si , i  dostarczane na budo-
w  produkty maj  odpowiedni wymaga-
ny prze pisami „paszport techniczny” – czyli 
dekla racj  zgodno ci (zamiennie deklara-
cj  w a ciwo ci u ytkowych) i/lub atest hi-
gieniczny.

 Nale y zauwa y , i  u ycie materia ów
niskiej jako ci mo e poskutkowa  skróce-
niem ywotno ci instalacji. Problemy zwi -
zane z nieprawid owym wykonaniem insta-
lacji dolnego ród a ciep a s  tym bardziej 
niebezpieczne w swoich skutkach, jako 
e mamy do czynienia z instalacj  zani-

kow  zakopan  w ziemi. Standardowo in-
stalacja dolnego ród a ciep a realizowana 
jest w miejscach uniemo liwiaj cych b d
utrudniaj cych pó niejsza wymian  lub na-
praw  (np. pod ogrodem, w obrysie budyn-
ków lub innych zabudowa , pod oczkiem 
wodnym lub fontann ). I cho  relatywnie 
bezproblemowo mo na dokona  czynno-
ci serwisowych na zamontowanym w bu-

dynku rozdzielaczu dolnego ród a ciep a
lub zabudowanej w ziemi studni rozdziela-
czowej, tak dost p do wymienników grun-
towych zakopanych w ziemi a szczególnie 
sond geotermalnych jest nad wyraz k opo-
tliwy. Utrudniony dost p serwisowy do pra-
cuj cego uk adu niejednokrotnie uniemo -
liwia jego skuteczn  napraw  (dzieje si  tak 
np. w przypadku stwierdzenia uszkodzenia 
sondy geotermalnej – zakleszczenie lub roz-
szczelnienie wymiennika jest nieodwracal-
ne w skutkach i wymaga wykonania cz ci 
instalacji od nowa). Ka dorazowo diagno-
styka przyczyn awarii generuje du e kosz-
ty i nieodwracalne straty zwi zane z za-
trzymanie uk adu pompy ciep a na czas 
serwisu. 

Produkty klasy premium w bran y geo-
termalnej (np. system Energeo) deklaruj y-
wotno  swoich rozwi za  na ponad 
50 lat. Niemniej uwarunkowane jest to 
przede wszystkim popranym zastosowa-
niem i monta em zgodnym ze sztuk .
Pami taj c o tym, starajmy si  dokonywa
rozs dnych i przemy lanych decyzji szuka-
j c na naszej budowie partnerów godnych 
zaufania. 

Decyduj c si  na instalacj  dolnego ró-
d a nale y zagwarantowa  zrównowa on
i optymaln  eksploatacj  gruntu. Dlatego za-
stosowanie studni rozdzielaczowych wy-
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s  wynikiem zrównowa onego rozwoju technologii, 

jak równie wiadectwem wzrostu wiadomo ci cz o-

wieka w zakresie poszanowania energii oraz rodo-

wiska. Wydajne i efektywne energetycznie rozwi za-

nia oferowane w bran y instalacyjnej s  jednocze nie 

efektem najnowszych uwarunkowa  prawnych oraz 

rygorystycznych wymogów formalnych jakim mu-

sz  sprosta  nowopowsta e i modernizowane budyn-

ki. Ostatecznie jednak i przede wszystkim, rozwi -

zania energooszcz dne gwarantuj  u ytkownikowi 

wymierne korzy ci, w tym najwy szy komfort bytowy 

i oszcz dno ci.
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posa onych w zintegrowane zawory re-
guluj ce oraz wymienników gruntowych 
wykonanych w technologii tworzyw od-
pornych na powoln  propagacj  p kni
(np. HDPE100 RC) to podstawy wytycznych 
dla projektowania i wykonywania instala-
cji dolnego ród a ciep a w Polsce i na wie-
cie. Dodatkowo zastosowanie biodegradal-
nych glikoli wyposa onych w inhibitory 
korozji i rodki antypienne nie tylko podno-
si sprawno  instalacji, ale równie  wska-
zuje na nasze poszanowanie dla rodowiska 
naturalnego. Taki p yn bowiem w przypad-
ku wycieku z uk adu dolnego ród a ciep a
nie zagra a u ytkownikowi i nie oddzia uje 
niekorzystnie na styczne z instalacj  otocze-
nie wodno-gruntowe.

Proces inwestycyjny jest z o onym i wie-
loetapowym przedsi wzi ciem. Je eli jed-
nak podstaw  dla dalszych decyzji in-
westorskich b dzie rzetelnie wykonana 
dokumentacja projektowa, jak równie  do 
realizacji budowy powo ana zostanie firma 
z odpowiednimi kwalifikacjami i referen-

cjami, ryzyko pope nienie b du w sztuce 
ograniczamy do minimum. W zamian otrzy-
mujemy nowoczesn  i oszcz dn  instalacj ,
której cykl ycia zdefiniowany jest na wie-
le dekad. 
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