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Có  mo emy powiedzie  o eksploatacji i konserwacji pompy ciep a?

Jest to temat, którego nie ma, a przynajmniej by  nie powinno. 

PATRONI CYKLU

Bezobs ugowo
i

niezawodnie
Eksploatacja i konserwacja pomp ciep a

ponad

3×
w ci gu ostatnich 3 lat wzrós  rynek

pomp ciep a w Niemczech

ponad

10×
w ci gu ostatnich 3 lat wzrós  rynek

pomp ciep a we Francji

kwot  do

3000 EUR
jest subsydiowana w Niemczech

instalacja pompy ciep a

Pompa ciep a z za o enia jest urz dze-

niem bezobs ugowym. Jak nowoczesna lo-

dówka – kiedy  uci liwa by a koniecz-

no  rozmra ania lodówki co jaki  czas. 

Zgoda, ale urz dzenie bezobs ugowe nieko-

niecznie musi by  bezawaryjne. Wszystko 

mo e si  zepsu . Obawa o serwis napraw-

czy pompy ciep a jest istotn  przeszko-

d  w ekspansji tej technologii. Tak jest 

w Polsce, gdzie ci gle uwa a si , e pom-

py ciep a to ciekawostka techniczna, ofe-

rowana przez ma e firmy, których gwaran-

cje niewiele mog  w przysz o ci znaczy .

W Europie jest inaczej – pompa ciep a sta-

je si  podstawow  technologi  ogrzewa-

nia domów. Produkcj  pomp ciep a zajmu-

j  si  du e, stabilne firmy o wieloletnim 

do wiadczeniu i masowej skali produkcji. 

W Szwecji, która jest niekwestionowanym 

liderem europejskim 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 sprze-

daj  i instaluj  urz dzenia produkowa-

ne 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 hy-

draulikowi. Najwi ksze obawy mog  budzi

ewentualne k opoty eksploatacyjne zwi za-

ne ze ród em dolnym. Szczególnie w uk a-

dzie otwartym woda – woda z dwiema 

studniami. Rozpatrzmy najwa niejsze po-

tencjalne problemy (niesprawno ci).

Uk ad otwarty ród a dolnego, tj. dwie 

studnie, jest z natury rzeczy bardziej po-

datny na niekorzystne oddzia ywania nie-

kontrolowanych przez cz owieka czynni-

ków, ni  uk ad zamkni ty z kolektorem 

gruntowym (poziomym lub pionowym). 

Cz sto wyra ane s  obawy o nied ugi czas 

ycia studni – zarówno czerpalnej, któ-

rej wydajno  z czasem mo e si  obni y ,

jak te  zrzutowej, której ch onno  mo e

nie by  wystarczaj ca po pewnym czasie. 

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-

Wbrew wyra anym cz sto obawom 

serwis napraw poawaryjnych nie jest 

trudniej dost pny ni  w przypadku 

ogrzewania kot em
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Boom w pompach ciep a
Najnowsze dane o rynku pomp ciep a w Europie pokazuj  fantastyczne tempo rozwoju. Przyrost 

sprzeda y pomp ciep a w roku 2008 wynosi w ró nych krajach od ok. 20% do ponad 100%.

Przeznaczenie: • – ogrzewanie, • – c.w.u.,
• – klimatyzacja, • – osuszanie
W roku 2008 sprzedano 18.960 pomp ciep a, t.j. 23,4% 
wi cej ni  w roku poprzednim. Pompa ciep a jest 
obecnie standardowym wyposa eniem w budynkach 
mieszkalnych. cznie 160.000 instalacji pomp ciep a
pracuje obecnie w austriackich domach.

ród o ciep a: • – grunt–glikol (5%), • – grunt–bezpo rednie 
odparowanie (5%), • – woda (3%), • – powietrze (87%)
W roku 2008 we Francji sprzedano 152.510 pomp ciep a, 
t.j. ponad 2× wi cej ni  w roku poprzednim. W ostatnich 
latach rynek pomp ciep a we Francji wzrasta  w post pie 
geometrycznym (10× od 2005 roku). Dominuj  pompy ciep a
powietrze-woda, subsydiowane przez pa stwo. W roku 2008 
zaprzestano subsydiowania urz dze  klimatyzacyjnych 
powietrze-powietrze (nie uwzgl dnianych w statystykach 
pomp ciep a, mimo e maj  zwykle funkcj  grzania).

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 czerpalnej 

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-

mu, w którym co pó  roku trzeba wykony-

wa  k opotliwe czyszczenie.

Niektórzy producenci oferuj  opcjonalnie 

parowniki w specjalnym wykonaniu, odpor-

nym na korozyjne dzia anie wody o „z ych” 

parametrach. Stosuje si  te  dodatkowy 

wymiennik ciep a odporny na „z ” wod .

W obiegu wtórnym takiego wymiennika, 

po rednicz cym pomi dzy wod  ze stud-

ni a parownikiem pompy ciep a, kr y woda 

z 10% zawarto ci  etylenu.

Najbardziej podatne na uszkodzenia s

elementy mechanicznie czynne, w których 

wyst puje ruch, a wi c pompa czerpalna 

(w systemie woda – woda) i pompy obiego-

we. 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 nieza-

wodno , o tyle cz sto z obawami my li-

my o k opotach z nieszczelnymi rurami pod 

ziemi . Otó  prawdopodobie stwo wyst -

pienia nieszczelno ci rur kolektora grunto-

wego 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 rów-

nie  klejonych czy spawanych. Ka da p tla 

musi by  z jednego kawa ka rury. No i do-

brze, eby rury pochodzi y od renomowane-

go producenta.

Najcz ciej ród em k opotów jest tzw. 

czynnik ludzki. W codziennej eksploatacji 

cz owiek ma ma e szanse zepsucia czegokol-

wiek, natomiast mo e „narozrabia ” na etapie 

projektowania i wykonawstwa. Do  cz stym 

b dem jest z e okre lenie zapotrzebowa-

nia domu na energi , b dne oszacowanie 

mocy pompy ciep a i mocy dolnego ród a.

Przewymiarowanie mocy pompy ciep a, wy-

konanie instalacji c.o. na zbyt wysok  tempe-

ratur  (w argonie fachowców – na zbyt wy-

sokie parametry), niew a ciwe wyliczenie 

parametrów dolnego ród a – to b dy, któ-

re odbijaj  si  na kosztach eksploatacji i szyb-

szym zu yciu niektórych elementów.

Praktyka wskazuje, e je li ju  wyst pi awa-

ria, to najbardziej prawdopodobn  jej przy-

czyn  jest zwyk e niechlujstwo wykonawców. 

Poniewa  instalacja jest rozbudowana, a istot-

nym jej elementem jest kolektor gruntowy, to 

niechlujny wykonawca ma spore mo liwo ci

„napsocenia”, zaczynaj c od b dów monta-

owych a ko cz c na wlaniu do rur kolektora 

zbyt s abego roztworu glikolu (ciecz mo e za-

marzn  i zniszczy  wymiennik).
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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 ciep 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 w post pie geometrycznym (patrz 

ramka). W Szwecji, Szwajcarii, Austrii, 

Niemczech wiele instalacji pracuje ju  po-

nad 30 lat. Gdyby by y powa niejsze proble-

my z ich awaryjno ci , zapewne powstrzy-

ma oby to kolejn  generacj  klientów. 

AUSTRIA

FRANCJA

Wykres obejmuje tylko p.c. u ywane do ogrzewania 
pomieszcze .

ród o ciep a: • – grunt-glikol (46%), • – grunt-
bezpo rednie odparowanie (2%), • – woda (7%),
• – powietrze (43%), • – inne (2%)
W roku 2008 sprzedano cznie ok. 125.000 pomp ciep a, 
w tym ok. 62.000 do ogrzewania pomieszcze , ok. 
14.000 do c.w.u. i ok. 50.000 klimatyzacyjnych. Jest to 
ponad 40% przyrost w stosunku do roku poprzedniego. 
W ci gu ostatnich 3 lat rynek pomp ciep a w Niemczech 
wzrós  trzykrotnie. Boom na pompy ciep a jest silnie 
wspomagany przez system motywacyjny – w roku 2008 
wprowadzono subsydiowanie instalacji pompy ciep a
kwot  do 3000 EUR.

NIEMCY

ród o ciep a: • – grunt–glikol (39,0%), • – woda (2,7%),
• – powietrze (58,3%)
W roku 2008 sprzedano 20.670 pomp ciep a, t.j. 23,6% 
wi cej ni  w roku poprzednim. Z tego 73% zainstalowano 
w nowych budynkach, a 27% przeznaczono na 
modernizacj  starych instalacji. Pompy ciep a s
dominuj cym systemem ogrzewania w Szwajcarii. Na 
drugim miejscu s  instalacje gazowe, a na trzecim 
olejowe. W Szwajcarii realizowany jest d ugofalowy 
program wymiany starych instalacji kot owych na pompy 
ciep a. Cel na rok 2025 – 400.000 instalacji pomp ciep a, 
czyli w co trzecim domu.

SZWAJCARIA

pompa_ciepla.indd 183pompa_ciepla.indd   183 2009-09-16 17:49:462009-09-16   17:49:46


