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– Pompy ciep a to zupe nie inna klasa 

urz dze  ni  na przyk ad kot y gazowe

– podkre la magister in ynier Karol 

Sawicz, wspó w a ciciel firmy Ciep otech 

z Che ma. – Z niektórych kot ów mo na

uzyska  od 8 do 24 kW, a zatem nadaj  si

one do domów o bardzo ró nej powierzchni. 

W przypadku pompy ciep a urz dzenie 

dobiera si  indywidualnie do ka dego bu-

dynku, uwzgl dniaj c jego zapotrzebowanie 

na ciep o. Oprócz czynników technicznych, 

zwi zanych z prac  tego ród a ciep a,

ma to równie  znaczenie ekonomiczne. 

Za ka dy dodatkowy kilowat mocy pompy 

ciep a nale y bowiem zap aci  kilka tysi cy 

z otych! Ponadto wi ksze urz dzenie to pó -

niej wi ksze koszty eksploatacyjne. Nale y

zatem szanowa  pieni dze inwestora i dba

o warunki techniczne pracy urz dzenia.

Dobór rzecz najwa niejsza
Pompa ciep a z uwagi na mo liwo  wy -

szych kosztów inwestycyjnych powinna 

by  optymalnie dobrana. Zawsze nale y

wiedzie  ile wynosi maksymalne zapotrze-

bowanie danego obiektu na energi  ciepln

i jak cz sto si  ono pojawia.

– Wystarczy zrozumie , e w sezonie 

grzewczym dom potrzebuje ciep a w maksy-

malnej ilo ci tylko przez kilka procent czasu

– podkre la Karol Sawicz. – Bez sensu jest 

zatem inwestowanie w wi ksz  pomp  ciep a,

która zapewni budynkowi maksymaln

potrzebn  ilo  energii grzewczej. Na tego 

rodzaju ekstremalne warunki pompy ciep a

maj  grza ki, którymi mo na uzupe ni

ewentualne niedobory. Poniewa  zmniejsza 

to wymagan  moc spr arki, rachunki za 

eksploatacj  b d  ni sze. W gr  wchodzi rów-

nie  zastosowanie dodatkowych, szczytowych 

róde  ciep a. Chocia by kominków, kot ów

na paliwo gazowe oraz sta e itp. Dla tak 

dobranej pompy ciep a prawid owo wykonane 

dolne ród o ciep a powinno odznacza  si

odpowiedni  pojeno ci  aby w rezulatacie 

uzyska  optymaln  efektywno  uk adu

grzewczego. Zapewni to najni sze koszty 

eksploatacyjne, nawet je li przez krótkie 

okresy wyst powa a praca grza ek! Wniosek 

jest prosty. Ka d  instalacj  nale y planowa

indywidualnie dla danego budynku. Dolnego 
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Trzy, dwa, jeden...

Pompa ciep a jest urz dzeniem, kojarzonym

najcz ciej z ogrzewaniem domu. Tymczasem 

mo e ono zapewni  równie  przyjemny ch ód 

latem i to bez niedogodno ci, jakie wi  si

z tradycyjn  klimatyzacj .

Okazuje si  tak e, i   niekiedy, zamiast jednej 

pompy ciep a o bardzo du ej mocy, korzystniej 

jest zamontowa  kilka mniejszych. Umo liwi to 

podczas pracy optymalne dopasowywanie si

pomp do wymaga  budynku.

Pompy ciep a w domu 

w okolicach Hrubieszowa 

(po prawej stronie pompa 

ciep a DHP-C, 

która zasila ogrzewanie 

p aszczyznowe

z mo liwo ci  klimatyzacji)
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ród a raczej nie nale y dobiera  automa-

tycznie, zak adaj c na przyk ad 50 W ciep a

z metra bie cego odwiertu. To b d! Warunki 

gruntowe s  przecie  bardzo ró ne oraz ró -

na ilo  energii bedzie pobierana. Podobnie 

z ca  reszt  uk adu. Ka da inwestycja 

wymaga drobiazgowej analizy techniczno-

ekonomicznej.

Inwestycja pierwsza
Zestaw trzech pomp ciep a kosztowa

60 tysi cy z otych (wszystkie ceny podane 

s  w warto ciach netto – przyp. red.). 

Pozosta e cz ci instalacji wewn trznej 

– ogrzewanie pod ogowe, grzejniki oraz 

elementy cznikowe i wspomagaj ce oraz 

robocizna – 40 tysi cy z otych. Wykonanie 

kolektora pionowego, tranzytu oraz studzie-

nek wraz z materia ami – 65 tysi cy z otych. 

W jednej z miejscowo ci gminy Sawin 

le cej w pobli u Che ma powsta  dom 

z krytym basenem o cznej powierzchni 

417 metrów kwadratowych (cz  miesz-

kalna – bez basenu i pomieszcze  technicz-

nych to 250 m2). ciany budynku wznie-

sione s  z suporeksu (32 cm) i ocieplone 

10-centymetrow  warstw  styropianu 

zabezpieczonego tynkiem. Wszystkie okna 

wykonane s  z profili firmy Rehau. Dach 

pokryty jest gontem papowym przytwier-

dzonym do p yty OSB zabezpieczonej pap .

Po a  ocieplono dwudziestocentymetrow

warstw  we ny mineralnej. Dom sk ada si

z dwóch kondygnacji. Na parterze zasto-

sowano ogrzewanie pod ogowe, natomiast 

na pi trze cz  pomieszcze  wyposa ona 

jest w grzejniki, a cz  w ogrzewanie 

pod ogowe.

W domu zainstalowano a  trzy pompy 

ciep a. Pierwsza – Danfoss DHP-C o mocy 

12 kW z zasobnikiem ciep ej wody u yt-

kowej ze stali nierdzewnej (180 litrów) 

– odpowiada za produkcj  ciep a dla ogrze-

wania pod ogowego, a w okresie letnim 

równie  za tak zwane ch odzenie pasywne. 

Druga pompa ciep a – Danfoss DHP-L 

12 kW, obs uguje ogrzewanie grzejnikowe 

w domu oraz wspomaga trzeci  pomp

ciep a DHP-H 16 kW przy produkcji ciep ej

wody u ytkowej na potrzeby krytego 

basenu. Uk ad technologiczny wykonany 

jest w taki sposób, aby ka da z pomp mog a

przej  na siebie funkcj  podstawow , to 

znaczy ogrzewanie budynku. 

– Planuj c t  instalacj , od razu zak ada-

em jej pe n  funkcjonalno  – mówi Karol 

Sawicz. – Z basenu w a ciciel mo e w osta-

teczno ci przez jaki  czas nie korzysta .

Natomiast priorytetem jest zawsze ogrze-

wanie pomieszcze  mieszkalnych. Dlatego 

instalacja jest zaplanowana w taki sposób, 

aby zapewni  komfort cieplny w domu. 

Dolnym ród em dla instalacji jest sze

odwiertów pionowych o g boko ci 100 me-

trów. W umieszczonych w nich sondach 

gruntowych kr y roztwór glikolu polipro-

pylenowego, który odbiera ciep o z gruntu. 

Ko cówki poszczególnych odwiertów „spoty-

kaj  si ” w studzience zbiorczej. W wi kszo-

ci przypadków od tego miejsca prowadzony 

jest tak zwany tranzyt, czyli dwie rury 

z roztworem glikolu – jedna z nich zasila 

 Proces wiercenia otworów kolektora pionowego  Jeden z odwiertów pionowych z wystaj cymi ko cówkami 

kolektora pionowego

 Basen w domu jest ca kiem spory (12 m na 3,8 m i g boko  od 1,25 m do 1,85 m). 

Utrzymanie odpowiedniej temperatury wody to zadanie pompy DHP-H 16 kW

 Inwestycja 1 – uk ad trzech pomp ciep a w pomieszczeniu 

technicznym
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pomp  ciep a, druga to natomiast powrót. 

Jednak w omawianej instalacji zastosowano 

dodatkowe rozwi zanie, które wspó pracuje 

z tym uk adem. W pobli u domu w a ciciela 

znajduje si  nale cy do niego zak ad

wytwórczy. Podczas procesu produkcyjnego 

powstaje tam ciep o technologiczne, które 

postanowili my odzyskiwa  do instalacji 

dolnego ród a. Za studzienk  zbiorcz ,

pojawia si  zatem jeszcze jedna studzienka. 

Ukryty jest w niej wymiennik rurowy ze stali 

kwasoodpornej typu glikol-glikol. Dzi ki 

temu ciep o uzyskane z ch odzenia maszyn 

niejako „podbija” temperatur  uzyskan

z odwiertów o jakie  2–3°C. 

Ciekawym rozwi zaniem jest zastosowa-

nie ch odzenia pasywnego, które zapewnia 

pompa ciep a DHP-C. Jej automatyka 

ustawiona jest w taki sposób, e kiedy 

rednia temperatura zewn trzna osi ga np. 

18°C, urz dzenie odwraca obieg. Wówczas 

ch odna woda kr ca w pod ogówce mo e

odbiera  ciep o z pomieszcze . Oczywi cie 

temperatura czynnika kr cego w rurach 

nie mo e by  zbyt niska, aby nie powodo-

wa  dyskomfortu, ale du a powierzchnia 

ch odzenia sprawia, e system jest bardzo 

efektywny. A wszystko to za cen  porów-

nywaln  z zapaleniem dwóch tradycyjnych 

arówek redniej mocy. 

– Musz  szczerze przyzna , e sporym 

b dem z mojej strony by  monta  kla-

sycznej klimatyzacji w cz ci mieszkalnej

– stwierdza inwestor. – Przedstawiciel firmy 

Ciep otech odradza  mi to, ale postawi em

na swoim i dzisiaj a uj ! Okazuje si , e

ch odzenie pasywne zasilane pomp  ciep a

za atwia problem obni enia temperatury 

w domu w sposób idealny. Do tego stopnia, 

e klimatyzacja nadmuchowa nie musi 

by  uruchamiana. Do pompy ciep a nikt 

nie musia  mnie namawia . Studiuj c na 

politechnice w Lublinie, mia em przedmiot 

zwany termodynamik , na którym szcze-

gó owo omawiano zasad  dzia ania tych 

urz dze . Od tamtego czasu uznaj  takie 

rozwi zanie za idealne. Koszt zakupu jest 

wy szy ni  inne rozwi zania, ale naprawd

warto. Widz  tak e, e koszt klimatyzacji 

ponios em dwukrotnie, poniewa  raz zap a-

ci em za klimatyzacj  nadmuchow  a drugi 

raz za pomp  ciep a z t  funkcj . Je li 

chodzi o koszty eksploatacyjne wszystkich 

trzech pomp ciep a, to póki co nie potrafi

ich poda . Dopiero w najbli szym czasie 

zostan  oddzielone od innych odbiorników. 

Owe koszty z ca  pewno ci  nie s  jednak 

wysokie. Oczywi cie relatywnie, bo ogrzanie 

du ego domu oraz wody w basenie musi 

troch  kosztowa . W ka dym razie zu ycie 

pr du jest na tyle niewielkie, e nie zauwa-

y em znacz cego wzrostu w kosztach.

Inwestycja druga
Dwie pompy ciep a, instalacja, automa-

tyka, pod ogówka, grzejniki i robocizna 

– 120 tysi cy. Wykonanie odwiertów 

dolnego ród a (5 × 100 m) oraz materia y

– 50 tysi cy z otych.

Dom le cy kilka kilometrów od 

Hrubieszowa wzniesiony jest z ceg y

dziurawki i ocieplony twardymi matami 

we ny mineralnej (grubo  20 cm). 

Ca o  elewacji wyko czono tynkiem. 

W budynku zastosowano okna drewniane, 

dwuszybowe najwy szej jako ci. Dom jest 

kryty dachówk  ceramiczn , a w po aci 

umieszczono 25 cm we ny mineralnej. 

Budynek sk ada si  z parteru oraz pod-

dasza u ytkowego. Nad tym ostatnim 

znajduje si  jeszcze niewielkie poddasze 

nieu ytkowe, gdzie umieszczono central

wentylacyjn  z rekuperatorem. W budyn-

ku jest jeszcze du a piwnica (100 m2). 

Podziemna kondygnacja oprócz cz ci 

technicznej (kot ownia, suszarnia) mie ci 

równie  pomieszczenia rekreacyjne (mi -

dzy innymi si owni ). Dom bez piwnicy to 

oko o 300 metrów kwadratowych.

Ogrzewanie domu jest zasilane dwiema 

pompami ciep a. W normalnych warunkach 

pierwsza z nich obs uguje wy cznie ogrze-

wanie pod ogowe, druga instalacj  grzejni-

kow . Wi ksza cz  domu zaopatrywana 

jest w ciep o dzi ki pierwszemu systemowi. 

Piwnica i parter w ca o ci (wyj tek stanowi

grzejniki drabinkowe w azienkach), nato-

miast pierwsze pi tro tylko cz ciowo (hol to 

pod ogówka, natomiast pokoje ogrzewane s

grzejnikami). 

– W przypadku tej inwestycji zastosowano 

dwie pompy Danfoss o mocy 12 kW z zasob-

nikami ciep ej wody – mówi Karol Sawicz. 

– Ogrzewanie pod ogowe zasila pompa DHP-C 

z mo liwo ci  ch odzenia pasywnego, a grzej-

niki – pompa DHP-H. W razie wy aczenia jed-

nej pompy, druga pompa mo e obs ugiwa  oba 

obwody jednocze nie. Odbija si  to wprawdzie 

na wspó czynniku efektywno ci COP, ale 

mówimy przecie  o sytuacji awaryjnej. 

O kosztach eksploatacyjnych instalacji 

w okolicach Hrubieszowa trudno na razie 

mówi , gdy  dom jest w trakcie wyka cza-

nia. Zdaniem inwestora nie b d  one jednak 

zbyt wysokie.

 Pomp  ciep a DHP-C mo na wykorzysta

jako ród o ch odzenia pasywnego. Wy wietlacz 

pokazuje, e urz dzenie pracuje w takim w a nie 

trybie

 Inwestycja 2 – jedna z dwóch szafek 

z rozdzielaczami na parterze. Sze  obwodów 

obs uguje ogrzewanie pod ogowe, natomiast dwa 

grzejniki w azienkach

 Wentylacja na poddaszu nieu ytkowym 

w domu w okolicach Hrubieszowa
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Inwestycja trzecia
Pompa ciep a oraz kolektor p aski – 30 ty-

si cy z otych. Materia y do wykonania 

pod ogówki (parter), grzejniki (poddasze) 

oraz pozosta e elementy instalacji we-

wn trznej – 13 tysi cy z otych.  

– Jestem instalatorem i dlatego wszystkie 

prace zwi zane z zamontowaniem pompy 

ciep a oraz wykonaniem wspó pracuj cych 

z ni  dolnego i górnego ród a wykonywa em

w asnor cznie – mówi inwestor. – To znacznie 

obni y o koszty. My l , e nawet o jakie

20 tysi cy z otych!

 Dom z poddaszem w gminie Che m zosta

zbudowany w latach 70. Pierwotnie jego 

powierzchnia wynosi a oko o 60 m2. ciany 

budynku sk ada y si  z dwóch warstw – supo-

reksu oraz ceg y ceramicznej. Aby zwi kszy

powierzchni  mieszkaln , inwestor wykona

dobudówk . Obecnie dom ma 150 metrów 

kwadratowych. Nowa cz  zosta a wznie-

siona wy cznie z suporeksu, a ca o  domu 

ocieplono dziesi ciocentymetrow  warstw

styropianu zabezpieczonego tynkiem. 

Po a  nad poddaszem u ytkowym pokryta 

jest blachodachówk  i ocieplona warstw

dwudziestu centymetrów we ny mineralnej. 

W ca ym budynku wymienione zosta y okna 

(PVC –  profil Rehau).

 Na zakupionej dzia ce znajdowa  si

niewielki zabagniony zbiornik wodny. Po wy-

konaniu niezb dnych prac ziemnych inwestor 

zamieni  go w pi kny staw o powierzchni 

oko o 600 m2, który w najg bszym miejscu 

ma oko o 3 m g boko ci. Rurki kolektora 

p askiego z glikolem polipropylenowym 

roz o one s  na dnie zbiornika i obci one 

betonowymi ci arkami (przytwierdzono je 

plastikowymi opaskami samozaciskowymi). 

Wykonano dwie p tle kolektora. Ka da z nich 

ma 200 metrów. W przewa aj cej cz ci 

umieszczone s  pod wod , ale pewna cz

ich d ugo ci przypada na po czenie jeziorka 

z budynkiem. Teren jest jednak tak podmok y, 

e rurki zakopane na g boko ci oko o 1,8 m 

równie  odbieraj  ciep o. Po czenie obu p tli 

nast puje dopiero w budynku. Tu  przed 

pomp  ciep a.

Pierwszym ród em grzewczym w domu 

(na czas rozbudowy i prac wyko czeniowych) 

by  kocio  w glowy, zasypowy. 

– Od pocz tku mia em zamiar zamontowa

pomp  ciep a, ale nie by em pewien, jaka b -

dzie cena – stwierdza inwestor. – Po uko cze-

niu wszystkich prac zwi zanych z przebudow

domu zdecydowa em jednak, e nie warto 

czeka . Korzystny kredyt pozwoli  mi na zakup 

urz dzenia oraz jego instalacj .

Rozruch pompy ciep a nast pi  12 stycznia 

2010 roku. Zu ycie energii elektrycznej dla 

ca ego domu (c.o. i c.w.u.) kosztowa o w ci gu 

pierwszego miesi ca oko o 500 z otych.

– Nie jest to mo e wynik imponuj cy, ale 

nale y wzi  pod uwag , e pocz tek pracy 

przypad  na najgorsze mrozy – podkre la 

inwestor. – Tymczasem rednie zu ycie lepiej 

jest podawa  za dwana cie miesi cy. Wówczas 

atwiej pokaza , jak tanim w eksploatacji 

ród em jest pompa ciep a. 

W budynku zastosowano pomp  Danfoss 

DHP-H o mocy 10 kW z wbudowanym 

zasobnikiem ciep ej wody. Od chwili zamon-

towania do 28 kwietnia pompa pracowa a

1133 godziny, obs uguj c ogrzewanie i 94 go-

dziny wytwarzaj c ciep  wod . Pobór energii 

elektrycznej wzniós  3180 kWh.

– Jedno, czego a uj , to e nie zamonto-

wa em na pi trze ogrzewania pod ogowego

– mówi inwestor. – Odczuwanie ciep a od 

pod ogówki i od grzejników jest zupe nie 

inne! To pierwsze jest zdecydowanie 

bardziej przyjemne. Wykonuj c ogrzewanie 

pod ogowe, nie mo na pój  na tak zwany 

ywio ! – podkre la Karol Sawicz z firmy 

Ciep otech. – Nale y odpowiednio dobra

g sto  u o enia rurek pod ogówki oraz 

d ugo  poszczególnych obwodów grzew-

czych. Du ym b dem jest podnoszenie 

temperatury czynnika grzewczego! Najlepiej, 

je li pod oga ma temperatur  25–26°C. 

Zatem woda kr ca w instalacji nie 

powinna mie  wi cej ni  30°C! Optymalna 

d ugo  p tli to 80–100 metrów. W ca ym 

domu jest ich sze . Pi  na parterze i jedna 

w azience na pi trze. Poszczególne pola 

grzewcze powinny by  równie  odpowiednio 

zdylatowane. Posadzki nie powinno si

wylewa  jako jednej wielkiej p yty na 

ca ej kondygnacji. Musi by  w niektórych 

miejscach ponacinana, gdy  praw fizyki nie 

da si  oszuka . Zwi kszenie temperatury 

jastrychu (pod ogi cementowej) wyra nie 

wp ywa na rozszerzalno  termiczn  oraz 

na wytrzyma o  na ciskanie i rozci ganie 

pod o a. Oczywi cie naci cia te mo na 

pó niej odpowiednio zamaskowa , aby nie 

szpeci y pod ogi, ale zapomnie  o nich nie 

wolno! (m. .) 

 Jeziorko, w którym zatopione s  p tle kolektora p askiego  Pompa ciep a

Danfoss DHP-H 10 kW

 Stary kocio  w glowy (zasypowy), który jest 

obecnie awaryjnym ród em ciep a dla domu

 Uk ad podmieszania, dzi ki któremu ogrzewanie 

pod ogowe i grzejniki „otrzymuj ” ró ne temperatury 

wody zasilaj cej
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