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Wybór dolnego ród a
Najwa niejsza decyzja

Sk d pobiera  ciep o? 

Z powietrza, wody czy

z ziemi? To najwa niej-

sza decyzja w ogrze-

waniu domu pomp

ciep a. To pytanie za 

25 000 z , bo tyle mo-

e kosztowa  rozwi -

zanie najdro sze.

Najta sze jest za dar-

mo. Ale licz  si  te

inne kryteria wyboru.

Instalacja grzewcza z pomp  ciep a sk ada 

si  z trzech zasadniczych cz ci 1:

ród a dolnego;

 w z a cieplnego, którego najwa niejszym 

elementem jest pompa ciep a;

ród a górnego.

ród o górne grzeje pomieszczenia – to 

pod ogówka, grzejniki lub jedno i drugie. 

Energi  ciepln  dostarcza do ród a górnego 

pompa ciep a. Jest to energia pobierana przez 

pomp  ciep a z powietrza, wody lub gruntu 

za pomoc  instalacji nazywanej ród em dol-

nym. Nie pompa ciep a, lecz ród o dolne de-

cyduje o jako ci ca ego systemu grzewczego.

Ka da pompa ciep a zawsze zrobi swoje – 

„przepompuje” ciep o ze ród a dolnego do 1 Ogólny schemat systemu ogrzewania z pomp  ciep a

górnego, je li tylko ród o dolne jest odpowiednio wydajne. Je li ród o dolne jest le wy-

brane, le zaprojektowane lub le wykonane, nawet najlepsza pompa ciep a nic nie pomo e.

górne ród o

pompa ciep a dolne ród o

Pierwszy artyku  z tego cyklu pt. „Dlaczego pompa ciep a – Europa 

i Polska w liczbach” jest na p ycie CD do czonej do tego wydania BD
DOM Z POMP  CIEP A

PATRONI CYKLU
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Sk d energia cieplna?
Wiadomo, e sprawno  ogrzewania pom-

p  ciep a, okre lana wspó czynnikiem COP, 

jest tym wi ksza, im mniejsza jest ró ni-

ca temperatury DT mi dzy ród em górnym 

(T
2
) a ród em dolnym (T

1
), tj. COP~   . 

Jest to zale no  intuicyjnie oczywista, gdy

pompowanie ciep a „pod górk ”, tj. z mate-

rii ch odniejszej do cieplejszej, wymaga tym 

wi kszej pracy, im wy sza jest „górka”, czyli 

im wi ksza ró nica temperatur DT. W przy-

padku zastosowania ogrzewania pod ogo-

wego (jest to rozwi zanie zalecane) tem-

peratura T
2
 wynosi ok. 30°C (ok. 300 K). 

Najcieplejszym ród em dolnym mo e by

sztuczne ród o ciep a, takie jak cieki, woda 

powrotna w systemach ciep owniczych, inne 

ciecze, gazy lub powietrze ogrzewane w ja-

kim  procesie technologicznym. Mo liwo ci 

takich rozwi za  istniej  w przemy le lub 

budownictwie komunalnym, natomiast bar-

dzo rzadko zdarzaj  si  w domach jedno-

rodzinnych. Pozostaj  nam ród a natu-

ralne (odnawialne) wymienione na rys. 2

i przedstawione schematycznie na rys. 3.

Najwy sz  temperatur  ma woda grunto-

wa, ok. 10°C, niezale nie od g boko ci i pory 

roku. Rozwi zanie z wod  gruntow  jako dol-

nym ród em jest wi c bardzo korzystne pod 

wzgl dem sprawno ci (COP osi ga warto ci 

2 Klasyfikacja róde  energii cieplnej pobieranej 

przez pomp  ciep a

3 Podstawowe rodzaje dolnego ród a

kolektor poziomy

kolektor pionowy

dwie studnie

powietrze

górnym

t d

5÷6), niezbyt drogie inwestycyjnie, ale wymaga sprawdzenia parametrów wody, której zanie-

czyszczenia mog  powodowa  korozj  wymiennika ciep a lub powstawanie osadów. Kolektor 

gruntowy to kilkaset metrów zakopanej w ziemi rury nape nionej roztworem glikolu, nazy-

wanym zwyczajowo solank . Mo e by poziomy (p aski lub spiralny), zakopany na g boko

ok. 1,5 m pod powierzchni  gruntu, lub pionowy w odwiertach o g boko ci od 30 do 200 m. 

Glikol kr cy w kolektorze gruntowym ma zwykle temperatur  od –2 do +5°C, w pierw-

szym przybli eniu przyjmuje si  0°C. Sprawno  systemów z kolektorem gruntowym nape -

nionym glikolem jest nieco gorsza ni  dla wody gruntowej (COP=4÷5). Wy sze s  koszty in-

westycyjne, k opotliwe jest zaj cie du ej powierzchni dzia ki (dla kolektora poziomego), ale 

jest to rozwi zanie o wysokim stopniu niezawodno ci, gdy  uk ad zamkni ty jest niewra li-

wy na zanieczyszczenia czy ewentualne zmiany warunków hydrogeologicznych. 

Najta sze, bo niewymagaj ce adnych prac inwestycyjnych jest wykorzystanie powie-

trza jako dolnego ród a. Najwi kszym mankamentem tego rozwi zania s  sezonowe i po-

godowe zmiany temperatury powietrza, przy czym najgorsze warunki s  w zimie, kiedy 

pompa ciep a jest mocno eksploatowana, a jej sprawno  spada w miar  obni ania si  tem-

peratury powietrza (dla T poni ej –10°C wspó czynnik COP wynosi zaledwie 2÷3). Jako dol-

ne ród o mo e te  by  wykorzystane powietrze wewn trz domu (5–20°C), ale dotyczy to 

ograniczonych zastosowa  pompy ciep a wy cznie do wytwarzania c.w.u. lub do klimaty-

zacji (w roli rekuperatora).

Woda gruntowa – dwie studnie
To proste rozwi zanie. Grunt, a wi c równie  woda gruntowa, na g boko ci wi kszej ni

6 m ma w zasadzie sta  temperatur , która wynosi w Polsce ok. 10°C, niezale nie czy jest 

zima, czy lato (mo na si  liczy  ze zmianami w przedziale 7–12°C). Najta szym inwe-

stycyjnie sposobem pobierania ciep a z gruntu jest pompowanie wody z g boko ci poni-

ej 6 m (oczywi cie, lustro wody gruntowej mo e by  na poziomie wy szym, np. 1 lub 2 m 
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4 Wyniki sondy „Jakie ród o dolne wybra e ?”

One day installation (zdj cia z Sympozjum Chillventa 2008)

W Szwecji, która przoduje w zastosowaniach pomp ciep a, instalacje pomp ciep a doprowadzono do perfekcji. Ca o  prac, tj. wiercenie sond pionowych oraz instalacj

pompy ciep a, wykonuje si  w jeden dzie . Instalacja jest maksymalnie uproszczona, nie ma adnych akcesoriów, kompaktowa pompa ciep a zawiera zbiornik c.w.u., pompy 

obiegowe, grza k , ca  elektronik  i fabrycznie wykonane po czenia elektryczne. Dominuje d enie do oferowania maksymalnie prostych i tanich systemów pomp ciep a

pod powierzchni  gruntu). Budujemy dwie studnie – czerpaln  do poboru wody i ch on-

n  do odprowadzenia (zrzutu) wody sch odzonej, która wyp ywa z pompy ciep a. W typo-

wych warunkach geologicznych, gdy woda jest czerpana z warstwy wodono nej na g boko-

ci 6–15  m, koszt budowy takich dwóch studni wynosi 3000–4000 z . Odleg o  pomi dzy 

studni  czerpaln  i ch onn  powinna by  jak najwi ksza (co najmniej 15 m), eby ch odna 

woda zrzucana nie miesza a si  z wod  czerpan , niekorzystnie obni aj c jej temperatur .

Obie studnie musz  korzysta  z tej samej warstwy wodono nej, przy czym studnia czer-

palna powinna znajdowa  si  przed ch onn  wzgl dem kierunku przep ywu wody w tej war-

stwie. Chodzi o to, by woda sch odzona nie wraca a do studni czerpalnej.

Wydajno  pompowania wody gruntowej powinna wynosi  ok. 1,5 m3/h, do czego wystar-

cza pompa samozasysaj ca o mocy 200 W (je li lustro wody jest nie g biej ni  6 m).

Nie zawsze warunki gruntowo-wodne s  korzystne dla tego rozwi zania. Podstawowym 

przeciwwskazaniem mo e by  g boki poziom lustra wody gruntowej, co zmusza do stoso-

1

2

3

4 5 6 7

wania dro szych rozwi za  – pomp g bi-

nowych i g bokich wierce . Uwaga – na 

studnie g bsze ni  30  m wymagane jest po-

zwolenie wodnoprawne. Jest te  drugi wa-

runek (nie zawsze przestrzegany), e trzeba 

niezale nie od g boko ci studni mie  po-

zwolenie wodnoprawne na czerpanie wody 

w ilo ci wi kszej ni  15 m3/dob .

Jest to warunek na ogó  spe niany na styk, 

gdy  przy pompowaniu w tempie 1,5 m3/h 

oznacza maksymalnie 10 godzin pracy pom-

py wodnej na dob .

Te graniczne parametry mo na odnie

do pompy ciep a o mocy 7–8 kW. Dla pompy 

ciep a o wi kszej mocy wydajno  pompo-

wania wody musi by  wi ksza ni  1,5 m3/h, 

zatem warunek czerpania wody w ilo ci 

wi kszej ni  15 m3/dob  zostanie przekro-

czony i trzeba wyst pi  o pozwolenie.

Cz sto wyra ane s  obawy o nied ugi czas 

ycia studni – zarówno czerpalnej, której 

wydajno  z czasem mo e si  obni y , jak 

te  zrzutowej, której ch onno  mo e nie by

wystarczaj ca po pewnym czasie. Jednak 

ewentualnej degradacji studni wierconej nie 

nale y spodziewa  si  wcze niej ni  po 15–

20 latach. Je li ju  tak si  stanie, to nie b -

dzie wielkim problemem finansowym ani 

technicznym wywiercenie nowych studni, 

zatem tym ograniczeniem nie powinni my 
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si  nadmiernie przejmowa . Innym k opo-

tem systemu woda-woda mo e by  z a ja-

ko  wody – du a zawarto elaza i man-

ganu oraz bardzo wysoka twardo . Ka dy

producent mo e indywidualnie okre li  pa-

rametry graniczne dla swojego urz dzenia. 

Do producenta pompy ciep a nale y ocena, 

czy z e parametry jako ciowe 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 onn .

Dlatego w przypadku mocno za elazionej 

wody niezmiernie wa ne jest, by ca y uk ad

od poboru wody w studni czerpalnej do 

zrzutu w studni ch onnej by  szczelny i nie 

nabiera  powietrza.

Niektórzy producenci oferuj  opcjonal-

nie parowniki w specjalnym wykonaniu, 

odpornym na korozyjne dzia anie wody o 

z ych parametrach. Stosuje si  te  dodatko-

wy wymiennik ciep a odporny na z  wod .

W obiegu wtórnym takiego wymiennika, po-

rednicz cym mi dzy wod  ze studni a pa-

rownikiem pompy ciep a, kr y woda z 10% 

zawarto ci  etylenu.

Kolektor poziomy p aski
Wykonuje si  z rur PE o rednicy 1 cala, 

uk adanych w wykopie o g boko ci ok. 

1,5  m, czyli poni ej strefy przemarzania, ale 

nie g biej ni  2 m. Jest to zwykle kilka p tli, 

czyli odcinków rur o d ugo ci ok. 100  m ka -

dy. Podzia  rury kolektora przyk adowej d u-

go ci 500 m na pi  równoleg ych p tli d u-

go ci 100 m ma na celu zmniejszenie oporów 

przep ywu, aby pompa obiegowa wymuszaj -

ca przep yw glikolu nie musia a osi ga  du-

ych mocy, zmniejszaj c tym samym efek-

tywn  sprawno  systemu ogrzewania. Przy 

odst pach mi dzy rurami rz du 0,5–0,8 m 

z jednego m2 gruntu z kolektorem otrzymu-

je si  moc 10–40 W, w zale no ci od rodzaju 

gleby. Gliniasty i wilgotny grunt oddaje wi -

cej ciep a (30–40  W/m2) ni  piaszczysty, su-

chy (10–20 W/m2). St d przy za o eniu, e do 

ogrzewania domu potrzeba ok. 50 W/m2 na je-

den metr kwadratowy powierzchni pomiesz-

cze , kolektor p aski powinien zajmowa

powierzchni  od 1,5 do 5 razy wi ksz  ni

powierzchnia domu. Zatem do tego rozwi za-

nia niezb dna jest du a powierzchnia dzia -

ki (np. ok. 600 m2 dla domu o powierzchni 

ogrzewanych pomieszcze  ok. 150 m2, je li 
...tu  za pomp  ciep a rury kolektora gruntowego schodz  pod ostrym k tem na g boko  robocz

(1,5–1,8 m)

Dla systemu z bezpo rednim odparowaniem pompa ciep a jest dostarczana w komplecie z kolektorem 

fabrycznie nape nionym czynnikiem roboczym...

...pompa ciep a ustawiona jest w p ytkim wykopie. Z prawej strony wychodz  z urz dzenia wi zki 

kolektora gruntowego, z lewej przygotowane jest zej cie dla ciep oci gu...
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grunt jest suchy i piaszczysty). Rury kolektora s  wype nione roztworem wodnym glikolu, na-

zywanym zwyczajowo solank . W parowniku pompy ciep a glikol oddaje ciep o, och adzaj c

si  o  ok. 4°C. rednia temperatura glikolu w kolektorze wynosi ok. 0°C, chocia  po s onecz-

nym lecie mo e osi gn  nawet +10°, a podczas srogiej zimy mo e wych odzi  si  do kil-

ku stopni poni ej zera. Trzeba pami ta , e ciep o odbierane przez glikol z gruntu pochodzi 

g ównie z promieni s onecznych – transport ciep a z g bszych warstw ziemi ku powierzch-

ni jest zjawiskiem pomijalnie s abym. Dlatego bardzo wa na jest mo liwo  pe nej regeneracji 

cieplnej gruntu w lecie przed nast pnym sezonem grzewczym. Nie ma wi c sensu zakopywa-

nie kolektora na g boko ciach wi kszych ni  1,8 m, gdzie s abo dochodzi ciep o s oneczne. 

Nie wolno te  utrudnia  penetracji energii s onecznej przez np. zabetonowanie powierzchni 

gruntu nad kolektorem. Warto tu zauwa y , e energia s oneczna przenika do gruntu g ów-

nie z wod  deszczow . Brak mo liwo ci pe nej regeneracji cieplnej gruntu w ci gu lata to ry-

zyko obni enia temperatury glikolu w zimie poni ej granicznej warto ci dla danej pompy, co 

spowoduje wy czenie si  pompy. Dlatego lepiej przewymiarowa  kolektor poziomy, czyli za-

projektowa  go z  pewnym zapasem mocy. Moc kolektora p askiego (jak ka dego ród a dolne-

go) to moc pompy ciep a pomniejszona o moc spr arki, czyli:

P
kol

=P
pc

(1–1/COP)

Na przyk ad dla pompy ciep a o mocy 8  kW i COP=4 otrzymujemy P
kol

=6 kW, co przy 

gruncie o przeci tnych w a ciwo ciach cieplnych (22 W/m2) oznacza konieczno  zaj cia 

ok. 300 m2 powierzchni dzia ki.

Kolektor spiralny
Istnieje pogl d, e je li powierzchnia dzia ki nie pozwala na zainstalowanie kolektora p a-

skiego, to na znacznie mniejszej powierzchni mo na zainstalowa  kolektor spiralny, czyli 

u o y  rury spiralnie w wykopie o szeroko ci co najmniej 80 cm.

Jednak jest to twierdzenie myl ce – w  istocie kolektor spiralny wymaga niewiele mniej-

szej powierzchni dzia ki ni  kolektor p aski, gdy  odleg o ci mi dzy rowami nie powinny 

by  mniejsze ni  3 m. Zalet  kolektora spiralnego jest to, e wykopanie kilku rowów o  sze-

roko ci do 1 m i d ugo ci do 20 m jest atwiejsze ni  zdj cie niemal dwumetrowej warstwy 

gruntu z du ej powierzchni dzia ki. Warto tutaj przypomnie , e ród em ciep a jest grunt, 

a nie rura, wi c niezale nie od sposobu jej u o enia (rz dami czy spiralnie) dla pobra-

nia okre lonej ilo ci ciep a z gruntu wymagana jest okre lona powierzchnia „pracuj cego” 

gruntu. W praktyce powierzchnia dzia ki zaj ta przez kolektor spiralny jest o ok. 1/3 mniej-

sza ni  dla kolektora p askiego o identycznej mocy, natomiast powierzchnia prac grunto-

wych jest ponadpi ciokrotnie mniejsza.

Kolektor pionowy
Najskuteczniejszym rozwi zaniem w przypadku ograniczonej ilo ci miejsca jest kolektor 

pionowy. Do odwiertów g boko ci 30–150 m (uwaga – konieczne jest zezwolenie, a to -

czy si  z dodatkowymi kosztami) wk ada si  sondy pionowe, czyli rury zgi te w kszta -

cie litery U, w których kr y glikol. Z 1 m odwiertu mo na uzyskiwa  30–70 W mocy ciepl-

nej. Na przyk ad dla domu o powierzchni 200 m2 potrzebn  moc ciepln  dolnego ród a (ok. 

0,8 mocy pompy ciep a, czyli 0,8×200 m2×50 W/m2=8 kW) otrzymamy przy cznej d ugo-

ci odwiertów ok. 160 m, czyli mog  to by  na przyk ad 4 odwierty o g boko ci 40  m ka dy. 

Odleg o  mi dzy odwiertami nie powinna by  mniejsza ni  5 m (im g bsze odwierty, tym 

ta odleg o  powinna by  wi ksza, dla odwiertów o g boko ci 80–100 m powinna wynosi

ok. 8 m). Kolektor pionowy, w porównaniu z kolektorem p askim, ma same zalety:

 zajmuje niewielk  powierzchni  dzia ki

 glikol ma stabiln  temperatur  w ci gu ca ego roku (3–7°C).

Jest tylko jedna wada – wysoka cena. O ile kolektor poziomy dla domu 150 m2 kosztu-

je ok. 5000÷10000 z , to pionowy mo e kosztowa  ok. 15000 z , a zdarzaj  si  oferty na po-

ziomie ok. 25000 z .

Liczba i d ugo  sond g binowych zale y od warunków geologicznych, dlatego cz sto w  trak-

cie wiercenia otworów wprowadza si  korekty do wst pnego projektu. Na podstawie zdobywa-

nych w trakcie wiercenia informacji o rzeczywistych warunkach geologicznych mo na skory-

gowa  projektowan  d ugo  sond.

Kolektor z bezpo rednim 
parowaniem
Popatrzmy na schemat systemu ogrzewa-

nia 1 i wyobra my sobie, e praw  po o-

w  obiegu termodynamicznego pompy cie-

p a od zaworu rozpr nego do spr arki 

wyd u amy o kilkaset metrów kolektora po-

ziomego. To znaczy, e rezygnujemy z wy-

miennika ciep a mi dzy obiegiem glikolu 

w kolektorze poziomym a obiegiem pom-

py ciep a. W takim wyd u onym obiegu ter-

modynamicznym kr y specjalny czynnik 

(np. propan R 290 lub R 407C), który odparo-

wuje w kolektorze, pobieraj c ciep o z grun-

tu. Rury kolektora wykonuje si  z miedzi 

pokrytej warstw  PE. Wyeliminowanie wy-

miennika ciep a i pompy obiegowej (wymu-

szaj cej obieg cieczy w tradycyjnych kolek-

torach z glikolem) pozwala na zwi kszenie 

sprawno ci COP o ok. 20%. Zasady uk ada-

nia nitek kolektora w gruncie s  identycz-

ne jak dla kolektora p askiego z glikolem. 

Czynnik roboczy nie traci swoich w a ciwo-

ci w funkcji czasu, a wi c nie wymaga wy-

miany w ca ym okresie eksploatacji.

Powietrze jako dolne ród o
Pompa ciep a mo e si  oby  bez ród a dol-

nego, je li ciep o b dzie pobierane z powie-

trza – zewn trznego lub wewn trznego. To 

ciep o mo e by  przekazywane do wody kr -

cej w  obiegu grzejnym pod ogówki (system 

powietrze-woda) lub do powietrza wdmu-

chiwanego np. przez klimakonwektory (sys-

tem powietrze-powietrze).

Minusy

Moc grzewcza i sprawno  COP spada 

wraz ze spadkiem temperatury powietrza. 

Najlepiej dzia a w lecie, gdy jest niepotrzeb-

na. Podczas srogiej zimy, przy temperatu-

rach od –10°C do –25°C sprawno  pompy 

ciep a wynosi zaledwie 2÷3. Wynika to z fi-

zyki, we wzorze na COP w mianowniku wy-

st puje (T
2
–T

1
), zatem im ni sza jest tempe-

ratura ród a T
1
, tym mniejsza warto  COP. 

Sprawno  COP=2 oznacza, e koszt eksplo-

atacyjny ogrzewania pomp  ciep a jest tylko 

2 razy mniejszy od bezpo redniego ogrzewa-

nia elektrycznego (najdro szego w  eksplo-

atacji ze wszystkich systemów ogrzewania).

Spadek mocy i sprawno ci pompy ciep a

w okresach szczególnie mro nych wyma-

ga zastosowania dodatkowego ród a ciep a. 

Zwykle jest to grza ka elektryczna zamonto-

wana w zbiorniku wody. Mo e te  by  inne 



DOM Z POMP  CIEP A

194

DOM Z POMP  CIEP A
W naszym rocznym cyklu poradnikowym dotychczas opublikowali my 2 artyku y:

BD1-2/09 Dlaczego pompa ciep a – Europa i Polska w liczbach

BD3/09 Wybór dolnego ród a. Najwa niejsza decyzja

W kolejnych tegorocznych wydaniach „Budujemy Dom” opublikujemy nast puj ce artyku y:

BD4/09 ród o górne – jakie wybra ?

BD5/09 Wybieramy pomp  ciep a – przegl d oferty rynkowej

BD6/09 Ciep a woda (c.w.u.) w systemie z pomp  ciep a

BD7–8/09 Pompa ciep a w klimatyzacji. Ch odzenie i rekuperacja

BD9/09 Pompa ciep a a technologia domu

BD10/09 Ekspoloatacja i konserwacja systemu z pomp  ciep a

BD11–12/09 Wymiana kot a c.o. na pomp  ciep a – modernizacja ogrzewania

ród o ciep a ju  istniej ce w domu, np. ko-

cio  (tzw. system biwalentny). Szczególnie 

odnosi si  to do domów poddawanych mo-

dernizacji przez zainstalowanie ogrzewa-

nia pomp  ciep a bez likwidacji istniej cej 

instalacji c.o. Bior c pod uwag  polskie re-

alia klimatyczne, w ci gu roku ilo  energii 

cieplnej dostarczonej przez ród o wspoma-

gaj ce pomp  ciep a wynosi zaledwie 5–10% 

energii dostarczanej przez pomp  ciep a.

Plusy

Oczywistym plusem jest brak nak adów in-

westycyjnych na dolne ród o ciep a. Aby po-

biera  ciep o z otaczaj cego powietrza, nie 

trzeba budowa  kosztownych kolektorów czy 

studni, jak to jest w przypadku pompy ciep a

czerpi cej energi  ciepln  z gruntu. Z ulg  na-

le y równie  powita  brak robót in ynieryj-

nych w ogródku, a nawet w ogóle mo na si

oby  bez ogródka. Chyba e chcemy wspo-

móc pomp  ciep a przez gruntowy wymien-

nik ciep a (GWC), s u cy równie  jako czerp-

nia powietrza do wentylacji i klimatyzacji. S

takie koncepcje, eby mro ne powietrze (np. 

o temperaturze –20°C) wst pnie ogrzewa  do 

ok. 0°C, przepuszczaj c je przez z o e wiru 

umieszczonego w gruncie. Brak konieczno-

ci budowy dolnego ród a znakomicie u a-

twia zainstalowanie pompy ciep a w zamiesz-

kanym domu, w ramach modernizacji ju

istniej cej instalacji ogrzewania. Pomp  cie-

p a mo na zainstalowa  na zewn trz lub we-

wn trz budynku. Warto przy tym pami ta ,

e jest to urz dzenie do  g o ne. Mimo wiel-

kich stara  producentów, przedmuchiwanie 

20 m3 powietrza na minut  nie mo e by  bez-

szelestne.

Mity nie mity

Zwolennicy kategorycznych pogl dów 

twierdz , e pompa ciep a czerpi ca ciep o

z  powietrza nie wchodzi w ogóle w rachub

w surowym klimacie. Twierdz , e to roz-

wi zanie jest dobre dla Kalifornii, ale nie 

dla Polski. Z kolei rzecznicy tego rozwi za-

nia przytaczaj  szereg zdroworozs dkowych 

argumentów.

Po pierwsze, pompy ciep a powietrze-wo-

da s  stosowane nawet na pó nocy Szwecji, 

gdzie klimat na pewno jest surowszy ni

w  Polsce. Zimy s  u nas agodne i coraz cie-

plejsze. W najch odniejszym miesi cu roku 

– styczniu – rednia temperatura w cen-

tralnej Polsce dla ostatnich 30 lat wynosi 

ok. –1°C, a pompy ciep a dzia aj  do –20°C, 

a  niektóre nawet do –25°C. To prawda, ale nie pocieszy nas rednia statystyczna dla wielu 

lat, gdy w danym roku przez par  tygodni b dzie mróz poni ej –15°C. Trzeba b dzie dogrze-

wa  dom z innego ród a ciep a lub przetrzyma  dyskomfort ycia w  wych odzonym domu.

Sensowne zastosowania

Pompy czerpi ce ciep o z powietrza szczególnie nadaj  si  do nast puj cych zastosowa :

 Do wytwarzania c.w.u. Pompa ma ej mocy, np. 1,6 kW, czerpi c wewn trz domu ciep o

z powietrza o temperaturze 15°C, mo e podgrzewa  wod  do +55°C ze sprawno ci  COP 

ok. 3,6. Zwykle tak  pomp  wyposa a si  w dodatkow  w ownic  do pod czenia kolek-

torów s onecznych o  S=2,7  m2. Ilo  powietrza potrzebna do prawid owej pracy pompy cie-

p a 550  m3/h odpowiada kubaturze ma ego domu. Je li taka pompa ciep a b dzie pracowa a

w  piwnicy, to zapewni doskona  wentylacj  i osuszanie tej piwnicy.

Do wentylacji z odzyskiem ciep a. S  to pompy pobieraj ce ciep o z powietrza usuwanego ka-

na em wentylacji wywiewnej. Spe niaj  wi c funkcj  rekuperatora, odzyskuj c ciep o z wywie-

wanego powietrza. Wentyluj c, wspomagaj  ogrzewanie, mog  te  by  wykorzystywane do wy-

twarzania c.w.u.

Do ogrzewania s u  pompy czerpi ce ciep o z powietrza zewn trznego, nawet gdy tem-

peratura spadnie do –20°C. Oczywi cie, to rozwi zanie ust puje sprawno ci  pompom czer-

pi cym ciep o z gruntu, ale nie wymaga budowy ród a dolnego, jest wi c idealne do mo-

dernizacji starego c.o., lub gdy nie ma mo liwo ci wykonania kolektorów czy studni.

Nie atwy wybór
Inwestor ma nad czym pomy le  i przekalkulowa , eby dokona  wyboru ród a energii do 

ogrzewania swego domu. Nie ma jedynie s usznych rozwi za . Najtaniej jest pobiera  cie-

p o z powietrza. To inwestycja najta sza i naj atwiejsza, bo pomp  ciep a mo na umie ci

na zewn trz budynku (warto to wzi  pod uwag , bo przedmuchiwanie powietrza musi tro-

ch  ha asowa ). Jednak sprawno  tego rozwi zania jest najmniejsza. Najwi ksz  spraw-

no  przy niewysokich kosztach inwestycyjnych osi ga si  w systemie dwóch studni, ale 

czy si  to z pewnym stopniem ryzyka – a nu  studnia wyschnie lub si  zamuli, albo zmie-

ni  si  parametry wody. Nie ma takich obaw w systemach z zamkni tym obiegiem gliko-

lu, czyli w kolektorach p askich lub pionowych. Ale to rozwi zanie dro ej kosztuje, ma 

nieco mniejsz  sprawno  ni  uk ad dwóch studni, albo wymaga zaanga owania sporej po-

wierzchni dzia ki. No có , wybór nale y do Ciebie. 

Mamy pewn  wiedz , jak wybieraj  inni. Zrobili my sonda  w ród cz onków Klubu 

Buduj cych Dom. Jeden na trzydziestu zastosowa  ju  pomp  ciep a w swoim domu. Jeden 

na trzech powa nie si  nad tym zastanawia. Ci, którzy ju  si  zdecydowali lub s  blisko de-

cyzji, odpowiedzieli nam równie  na pytanie o wybór rodzaju ród a dolnego. Wyniki poka-

zuje diagram 4.

Jak wybieraj  w innych krajach?
Bardzo ró nie. Co kraj, to obyczaj. Na wykresach ko owych (w ramce) przedstawiamy rozk a-

dy rynku poszczególnych systemów dla pi ciu krajów europejskich i dla Polski. W Szwecji 
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Podzia  rynku pomp ciep a ze wzgl du na rodzaj ród a dolnego,
w Polsce i pi ciu innych krajach europejskich

oko o po owa (48%) instalowanych pomp ciep a to urz dzenia powietrze-powietrze. S  to 

w  istocie klimatyzatory odwracalne, które w lecie s u  do ch odzenia, a w zimie do ogrze-

wania. W statystykach europejskich  te urz dzenia s  zaliczane do pomp ciep a w krajach 

pó nocnych, gdzie g ównie s u  do ogrzewania, natomiast nie s  ujmowane w statystykach 

pomp ciep a dla krajów po udniowych (Portugalia, Hiszpania, W ochy). W s siaduj cej ze 

Szwecj  Norwegii pompy ciep a powietrze-powietrze dominuj  absolutnie, gdy  w domach 

norweskich rzadko stosuje si  wodne centralne ogrzewanie. Gruntowe pompy ciep a stano-

wi  ok. ¼ instalacji grzewczych w Szwecji. Z kolei w Niemczech co druga instalowana pompa 

ciep a ma kolektor gruntowy, a urz dzenia powietrze-powietrze stanowi  40%. Do  istotny 

udzia  (8%) maj  instalacje woda-woda. W statystykach Szwajcarii systemy powietrze-powie-

trze w ogóle nie s  brane pod uwag  i mniej wi cej pó  na pó  stosuje si  kolektory gruntowe 

lub instalacje powietrze-woda, przy znikomym udziale (2%) systemów woda-woda. W Austrii 

niemal ¾ rynku zajmuj  systemy gruntowe, przy czym oprócz „zwyk ych” kolektorów stosu-

je si  do  du o (18%) systemów z bezpo rednim odparowaniem. We Francji dominuj  pom-

py ciep a powietrze-woda (57%), natomiast 

kolektory gruntowe stosuje si  w co trzecim 

przypadku (30%). Istotny wp yw na statysty-

k  we Francji ma system zach t finansowych 

faworyzuj cy rozwi zania bez dolnego ró-

d a (powietrze-woda), gdy  od podatku mo -

na odpisa  50% kosztu zakupu pompy ciep a,

ale nie dotyczy to kosztów instalacji kolekto-

ra gruntowego. Jak wida , ka dy kraj ma swo-

je specyficzne preferencje. Rozk ady rynku 

pomp ciep a w Polsce z grubsza zgadzaj  si

z  wynikami naszej ankiety 4. Oko o ¾ sta-

nowi  systemy pobieraj ce ciep o z gruntu. 


