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WczeƑniejsze odcinki rozmów
z Majstrem Guru dostħpne sČ
w witrynie internetowej
„Budujemy Dom” pod adresem:
www.budujemydom.pl/majster-guru

Dociekliwy Inwestor: – Dzieñ dobry, znajdzie pan dla mnie chwilÚ?
Majster Guru: – Aleĝ proszÚ! Bardzo miïo
mi siÚ zawsze z panem rozmawia. Czym
mogÚ sïuĝyÊ?
– Chciaïbym spytaÊ o odnawialne ěródïa
energii. Czy uwaĝa pan, ĝe przeciÚtny inwestor, taki jak ja, powinien decydowaÊ
siÚ na rozwiÈzania proekologiczne?
– Cóĝ za pytanie? Nie spodziewaïem siÚ
tego po panu, naprawdÚ... SkÈd panu ta
ekologia przyszïa do gïowy?
– Aĝ wstyd siÚ przyznaÊ... ¿ona mnie obto
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mÚczy! Wszystko zaczÚïo siÚ od ekologicznej ĝywnoĂci. SpróbowaliĂmy raz czy
drugi, posmakowaïo, i jemy jÈ coraz czÚĂciej. Ale ĝeby nie przepïacaÊ oszustom,
zaczÚïa coraz staranniej sprawdzaÊ, co
ibgdzie kupuje, czytaÊ jakieĂ proekologiczne biuletyny i magazyny, aĝ w koñcu
staïo siÚ – teraz upiera siÚ, ĝe nasz przyszïy dom ma byÊ proekologiczny ibkorzystaÊ z odnawialnych ěródeï energii.
– A pan co na to? Przecieĝ kiedy pytaï pan
o sposoby ogrzewania domu, rozmawialiĂmy równieĝ o pompach ciepïa i wydawaï
siÚ pan nawet wstÚpnie zainteresowany
takÈ moĝliwoĂciÈ. To skÈd teraz taki sceptycyzm?
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owy o odna
awialnych ěródïach energii
– OczywiĂcie, pamiÚtam tÚ rozmowÚ
ibwïaĂnie dlatego zaczÈïem sprawdzaÊ
wbInternecie, jak to z tymi pompami
ciepïa jest. I powiem szczerze, trochÚ
siÚ przestraszyïem. Znalazïem wiele
narzekañ. WïaĂnie dlatego siÚ do pana
zwracam.
– Dobrze, porzucÚ wiÚc nieco ironiczny
ton, którego pan chyba w moim gïosie nie
wyczuï, i w pierwszej kolejnoĂci odpowiem twierdzÈco na pañskie pierwsze
pytanie. Otóĝ kaĝdy, nawet niezbyt
zamoĝny inwestor, powienien myĂleÊ
o proekologicznych rozwiÈzaniach dla
domu! A tym bardziej – taki dociekliwy
inwestor, jak pan, który najpierw starannie
obmyĂla, co i jak chce osiÈgnÈÊ, abpotem
dopiero zamawia projekt i buduje. Wielu
najpierw buduje, a dopiero potem myĂli
–bnajczÚĂciej o tym, jak naprawiÊ to, co juĝ
zostaïo – pardon – schrzanione. Abpóěniej
wypisujÈ peïne jadu komentarze, czemu
zresztÈ trudno siÚ dziwiÊ, bo jakoĂ muszÈ
swÈ frustracjÚ rozïadowaÊ. Panu, jak sÈdzÚ,
to nie grozi. Zdecydowana wiÚkszoĂÊ negatywnych opinii o pompach ciepïa wynika
z niewïaĂciwego dopasowania ich do bu-
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dynku i jego otoczenia. Niestety, dopasowanie to wymaga wiedzy i doĂwiadczenia.
– Sam pan przyznaje, ĝe istnieje jakiĂ
element ryzyka, a zatem rodzi siÚ pytanie, czy warto siÚ za to braÊ?
– ProszÚ pana, tu nie chodzi o ryzyko,
ale o elementarnÈ starannoĂÊ! Przyszïo
mi do gïowy chyba dobre porównanie.
Jak sam pan powiedziaï, pañska ĝona
kupuje ekologicznÈ ĝywnoĂÊ z rozmysïem.
Czyli, jak rozumiem, upewnia siÚ, ĝe takie
czy inne produkty pochodzÈ naprawdÚ
zbekologicznego gospodarstwa, a jednoczeĂnie ich cena nie jest wziÚta z sufitu.
Z drugiej strony – omija podejrzanie tanie
oferty. PomagajÈ jej w tym opinie innych
fanów ekologicznej ĝywnoĂci, którzy
wbswoich Ărodowiskach polecajÈ wytwórców uczciwych, a demaskujÈ oszustów.
JeĂli dochowa pan podobnej starannoĂci
wbwyborze odnawialnych ěródeï energii
dla swojego domu, to zarÚczam panu, ĝe
wszystko bÚdzie w porzÈdku. UrzÈdzenia takie jak pompy ciepïa czy kolektory sïoneczne juĝ dawno przestaïy byÊ
nowinkÈ, na którÈ decydowaÊ siÚ mogli
jedynie ryzykanci, lubiÈcy eksperymenty
ibwÚdrówki po niewydeptanych Ăcieĝkach.
Wszystkie one sÈ w nieco bardziej rozwiniÚtych cywilizacyjnie krajach wykorzystywane powszechnie i traktowane tak,
jak klasyczne ěródïa ciepïa. Czy zdaje pan
sobie sprawÚ, ĝe wbSzwecji, a wiÚc kraju
jakby trochÚ zimniejszym od naszego,
pompy ciepïa ogrzewajÈ ok. 80 procent
domów? Po co wiÚc czytaÊ brednie o tym,
ĝe pompa ciepïa nie nadaje siÚ do naszego
klimatu? Abjeszcze ciekawsze moĝe byÊ to,
ĝe pompy zobaczymy w poïowie domów
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w Norwegii, a to przecieĝ kraj majÈcy pod
dostatkiem gazu ziemnego.
– No tak, ale Szwecja i Norwegia to kraje bogate. A my...
– Rozumiem, do czego pan zmierza.
Tobprawda – pompa ciepïa jest droĝsza od
kotïa, a instalacja solarna kosztuje wiÚcej
niĝ gazowy czy elektryczny podgrzewacz
ciepïej wody uĝytkowej. Jednak tïumaczenie naszego zapóěnienia cywilizacyjnego –
bo tak to moĝna nazwaÊ -– ograniczonymi
moĝliwoĂciami finansowymi nie wydaje
siÚ do koñca prawdziwe. Nawet doĂÊ
kosztowna inwestycja w gruntowÈ pompÚ
ciepïa, za którÈ zapïaciÊ trzeba i kilkadziesiÈt tysiÚcy zïotych, stanowiÊ bÚdzie jedynie uïamek caïkowitych kosztów budowy
domu. Cóĝ zatem znaczy zwiÚkszenie
raty kredytu hipotecznego o – powiedzmy – dwieĂcie czy trzysta zïotych, jeĂli
jednoczeĂnie wydatki na ogrzewanie bÚdÈ
dwa razy mniejsze niĝ przy ogrzewaniu
gazem ziemnym, a wielokrotnie niĝsze niĝ
wbsytuacji, gdy trzeba korzystaÊ zbdroĝszych noĂników energii? NajwaĝniejszÈ
przyczynÈ smutnego faktu, ĝe na inwestycje w odnawialne ěródïa energii (OZE)
decyduje siÚ znikomy odsetek budujÈcych
nowe domy (choÊ to wïaĂnie w sytuacji,
kiedy na nowoczesnoĂÊ moĝna postawiÊ
juĝ na etapie projektowania, korzyĂci mogÈ
byÊ najwiÚksze), jest niewiedza i szkodliwe mity krÈĝÈce na ich temat. Sam pan
jest tego przykïadem. A wie pan dlaczego? Otóĝ przyszedï pan do mnie i spytaï
obinwestycje proekologiczne. Tymczasem
– ekologiczna strona medalu jest bardzo
szlachetnÈ motywacjÈ do inwestowania
wbOZE, ale nie o to przecieĝ chodzi.
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Zbpunktu widzenia budujÈcego dom istotniejsze jest co innego: wykorzystanie OZE
moĝe zmniejszyÊ wydatki na jego ogrzewanie, czy teĝ generalnie – utrzymanie.
Koniec, kropka! WybierajÈc OZE, powinien
kierowaÊ siÚ pan swoim dobrze rozumianym interesem, a korzyĂci ekologiczne to
ewentualnie dodatkowa przesïanka. Dla
pana inwestycja proekologiczna ma byÊ
opïacalna i tyle.
– Czyli wszystko jest kwestiÈ kalkulacji?
– Tak. Inwestycja w OZE, jak kaĝda inna
decyzja odnoszÈca siÚ do budowy domu,
powinna byÊ starannie przemyĂlana
zarówno od strony technicznej, jak ibekonomicznej. Pole manewru jest duĝe, bo
moĝliwoĂci jest bardzo wiele. Moĝe pan
przecieĝ zainstalowaÊ pompÚ ciepïa, ale
teĝ i kocioï na pellety, porównywalny pod
wzglÚdem ceny z kotïem na ekogroszek.
W eksploatacji bÚdzie trochÚ droĝszy,
ale wygodniejszy, a kotïownia – o wiele
czyĂciejsza.
– To pellety zaliczajÈ siÚ do odnawialnych ěródeï energii?
– Tak, bo jest to produkt powstaïy
zbbiomasy. Polskie prawo definiuje OZE
jako „ěródïa wykorzystujÈce w procesie
przetwarzania energiÚ wiatru, promieniowania sïonecznego, geotermalnÈ, fal,
prÈdów i pïywów morskich, spadku rzek
oraz energiÚ pozyskiwanÈ z biomasy,
biogazu wysypiskowego, a takĝe z biogazu
powstaïego w procesach odprowadzania
lub oczyszczania Ăcieków albo rozkïadu
skïadowanych szczÈtek roĂlinnych i zwierzÚcych”. W praktyce, jako indywidualni
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c Pellety wytwarza siħ z odpadów drzewnych oraz

szybko rosnČcych roƑlin. BARLINEK
inwestorzy budujÈcy wïasne domy, mamy
do dyspozycji przede wszystkim kolektory
sïoneczne, ogniwa fotowoltaiczne, pompy
ciepïa i wïaĂnie kotïy na pellety.
– A wiatraki?
– A jaki wiatrak postawi pan na dziaïce
przy domku? Co innego – powiedzmy
– wbprzypadku duĝego gospodarstwa
rolnego. Wtedy ma pan teren do dyspozycji, ma pan teĝ o wiele wiÚksze moĝliwoĂci rozsÈdnego spoĝytkowania energii
elektrycznej, której wiatrak dostarczy.
Natomiast nie bardzo wyobraĝam sobie
takÈ konstrukcjÚ na standardowej dziaïce
budowlanej. JeĂli nawet obracajÈce siÚ
Ămigïo nie bÚdzie przeszkadzaÊ panu, to
z pewnoĂciÈ zirytuje sÈsiadów. Czytaïem
niedawno o takiej realizacji w magazynie
„Budujemy Dom” – wïaĂciciel zamierza zastÈpiÊ jÈ ogniwami fotowoltaicznymi m.in.
wïaĂnie ze wzglÚdu na narzekania sÈsiadów, których draĝni to, ĝe wiatrak zacienia
ich dziaïkÚ. Ogniwa fotowoltaiczne sÈ na
pewno lepszym pomysïem, choÊby z tego
powodu, ĝe nie majÈ zuĝywajÈcych siÚ
czÚĂci mechanicznych, a wiÚc sÈ praktycz-
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c Kocioų na pellety to dobre rozwiČzanie dla

niemajČcych dostħpu do gazu ziemnego.
ELEKTROMET
nie bezobsïugowe. Konstrukcja ruchoma
zawsze wymaga staïej, profesjonalnej konserwacji, czym na duĝej farmie wiatrowej
zajmujÈ siÚ odpowiednie sïuĝby. Takĝe
zbtego wzglÚdu pomysï stawiania wiatraka
przy domu wydaje mi siÚ chybiony.
– To wróÊmy moĝe do pelletów. Przecieĝ
trzeba je spaliÊ, a wiÚc gdzie tu mowa
obekologii?
– Mówimy o paliwach odnawialnych.
Pallety sÈ takim paliwem, bo wytwarza
siÚ je z odpadów drzewnych oraz szybko
rosnÈcych roĂlin. JeĂli chodzi o produkty
spalania, to z pewnoĂciÈ do atmosfery
trafia mniej siarki niĝ w przypadku paliw
kopalnych, emisja dwutlenku wÚgla jest
zaĂ w znacznym stopniu równowaĝona
przez fakt, ĝe gaz ten „zjadajÈ” roĂliny,
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zbktórych pellety siÚ wytwarza. Z tym,
ĝe nie jest to równowaga caïkowita, jak
przekonujÈ czÚsto wytwórcy pelletów, bo
to czysta teoria. DodatkowÈ emisjÚ dwutlenku wÚgla generuje przecieĝ sam proces
produkcji pelletów oraz transport surowców i paliwa do odbiorców. Wbsumie nie
czepiaïbym siÚ jednak pelletów – myĂlÚ, ĝe
w znacznym stopniu zasïugujÈ na miano
paliwa ekologicznego. ChoÊby dlatego, ĝe
wiÚkszoĂÊ odpadów drzewnych zostaïaby i tak spalona, tyle ĝe nie wbmajÈcych
wysokÈ sprawnoĂÊ kotïach na pellety, ale
wbjakichĂ strasznych, dymiÈcych „Ămieciuchach”. Poza tym, co waĝne dla inwestora, a umówiliĂmy siÚ juĝ, ĝe jego interes
jest dla nas nadrzÚdny, nowoczesny kocioï
na pellety jest tylko minimalnie bardziej
kïopotliwy w obsïudze od kotïa gazowego
czy olejowego, z komina nie wali sadzÈ,
zaĂ z popielnika – jeĂli tylko paliwo jest
przyzwoitej jakoĂci – wysypuje siÚ po kilku dniach niewielkÈ iloĂÊ popioïu, który
z powodzeniem moĝna rozrzuciÊ na
trawniku jako doskonaïy nawóz. Kocioï na
pellety jest wiÚc dobrym rozwiÈzaniem
– przynajmniej dla tych, którzy nie majÈ
dostÚpu do gazu ziemnego, a nie chcÈ paliÊ wÚglem ani pïaciÊ za drogi gaz pïynny.
Spalanie lokalnie pozyskiwanej biomasy
i odpadów drzewnych wbdomowych
kotïach wydaje siÚ pomysïem rozsÈdnym,
w przeciwieñstwie do uĝywania takowej
wbelektrowniach. Wïos mi siÚ jeĝy na gïowie, kiedy czytam, ĝe wbkrajach Trzeciego
¥wiata wyciÚto ogromne poïacie lasów,
aby uprawiaÊ tam roĂliny na biomasÚ,
którÈ nastÚpnie przewozi siÚ do Europy
ibspala w kotïach energetycznych po to tylko, by zapewniÊ „zrównowaĝone proporcje
miÚdzy paliwami kopalnymi abodnawial-
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nymi”. Na takÈ „ekologiÚ” nie ma mojej
zgody, ale nikt mnie o zdanie nie pytaï...
WróÊmy juĝ lepiej do OZE.
– To moĝe zacznijmy od moich wÈtpliwoĂci dotyczÈcych pomp ciepïa. Mówiï pan,
ĝe czÚsto przyczynÈ problemów eksploatacyjnych jest niedopasowanie pompy
do budynku?
– Nie tylko. Aby pompa mogïa funkcjonowac prawidïowo, muszÈ byÊ speïnione
dwa warunki: pompa musi byÊ dopasowana do budynku, a do niej z kolei musi byÊ
dopasowane dolne ěródïo ciepïa. JeĂli coĂ
w tej ukïadance nie pasuje, nieuchronnie
pojawiajÈ siÚ problemy.
– Dolne ěródïo ciepïa? Moĝe mi pan to
wyjaĂniÊ?
– OczywiĂcie. PamiÚta pan, na czym polega dziaïanie pompy ciepïa? WyjaĂniaïem to
podczas naszej rozmowy o ěródïach ciepïa
dla domowej instalacji grzewczej.
– Chyba tak. Pompa potrafi przetransportowaÊ ciepïo z otoczenia budynku,
rozproszone w gruncie, wodach gruntowych lub powietrzu, do jego wnÚtrza.
Potrzebna jest do tego energia elektryczna do zasilania sprÚĝarki, ale pompa
dostarcza nawet 3–4 razy wiÚcej ciepïa,
niĝ wynikaïoby to ze zuĝycia energii
elektrycznej.
– Znakomicie! Musimy dobrze zrozumieÊ
i zapamiÚtaÊ jednÈ rzecz: pompa to nie kocioï grzewczy, wytwarzajÈcy ciepïo dziÚki
spalaniu paliwa. PrzewaĝajÈcÈ czÚĂÊ ciepïa
potrzebnego do ogrzewania budynku
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pobiera z jego otoczenia, nazywanego
zwyczajowo ěródïem dolnym pompy.
Ciepïo to jest nastÚpnie przekazywane
do instalacji grzewczej, którÈ okreĂla siÚ
mianem ěródïa górnego.

trze. Jego ogromnÈ zaletÈ jest bezproblemowa dostÚpnoĂÊ – wystarczy za ĂcianÈ
domu ustawiÊ wymiennik ciepïa zbwentylatorem przetïaczajÈcym powietrze i juĝ
juĝ ma pan gotowe dolne ěródïo.

– Czyli ěródïo górne to po prostu instalacja centralnego ogrzewania – to rozumiem. Ale to ěródïo dolne wciÈĝ jest dla
mnie tajemnicze.

– Ale zimÈ powietrze jest bardzo zimne,
wiÚc chyba niewiele ciepïa da siÚ zbniego
uzyskaÊ?

– Juĝ wyjaĂniam. W najprostszym przypadku dolne ěródïo to po prostu powie-

– Ma pan racjÚ – powietrze to doĂÊ chimeryczne ěródïo ciepïa i dlatego buduje siÚ
instalacje duĝo bardziej pracochïonne, za

d Dolne Ǎródųa pompy ciepųa: powietrze (a), pionowy kolektor gruntowy (b), poziomy kolektor grunto-

wy (c), wody podziemne (d). DANFOSS
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to – jeĂli tylko sÈ dobrze obliczone i wykonane – gwarantujÈce pompie nieprzerwany
dopïyw ciepïa. Najpopularniejsze rozwiÈzanie to tzw. poziomy kolektor gruntowy.
Jest to odpowiednio rozlegïy ukïad z rur
zbtworzyw sztucznych, zakopanych ok.
20bcm poniĝej strefy przemarzania dla danego rejonu, a wiÚc na gïÚbokoĂci 1,5–2bm.
Wypeïnia siÚ go pïynem niezamarzajÈcym,
zwanym zwyczajowo „solankÈ”, choÊ
obecnie uĝywa siÚ najczÚĂciej roztworu
glikolu, który krÈĝÈc w rurach, odbiera od
gruntu ciepïo, a nastÚpnie w odpowiednim
wymienniku przekazuje go pompie. Na podobnej zasadzie dziaïa pionowy kolektor
gruntowy, ale rur z roztworem glikolu nie
umieszcza siÚ w powierzchniowej warstwie gruntu, lecz w pionowych odwiertach o gïÚbokoĂci od 50 do nawet 130 m.
Jeszcze inne rozwiÈzanie dostÚpne jest dla
szczÚĂciarzy majÈcych w pobliĝu domu jakieĂ jeziorko lub staw. Na jego dnie moĝna
uïoĝyÊ pÚtle z rur, podobnie jak wbprzypadku poziomego kolektora gruntowego,
uzyskujÈc tzw. kolektor wodny. BÚdzie on
wbdodatku efektywniejszy od gruntowego,
jako ĝe z wody moĝna pozyskaÊ znaczniej
wiÚcej ciepïa niĝ z gruntu. Inny pomysï
pozwalajÈcy na wykorzystanie ciepïa
z wód – tym razem podziemnych – to zasilanie ze studni. Realizuje siÚ go poprzez
budowÚ dwóch studni – czerpalnej oraz
zrzutowej. Z tej pierwszej tïoczy siÚ wodÚ
do wymiennika ciepïa w pompie, abpotem jest ona odprowadzana do drugiego
odwiertu.
– A które rozwiÈzanie jest najlepsze?
– To zaleĝy od konkretnej sytuacji. Kolektor poziomy bÚdzie zwykle doĂÊ tani
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wbwykonaniu, jednak trzeba mieÊ duĝÈ
dziaïkÚ, a co wiÚcej – powierzchnia nad
kolektorem nie moĝe byÊ potem zabudowana ani pokryta nawierzchniÈ, która
utrudniaïaby regeneracjÚ kolektora, czyli
ogrzewanie go w porze letniej przez sïoñce
i wody opadowe. Szkodliwe jest takĝe
zacienienie przez drzewa czy budynki.
Kolektor pionowy jest droĝszy w budowie,
ale nie potrzeba tak duĝej dziaïki. Jest teĝ
na ogóï lepszy pod wzglÚdem eksploatacyjnym, choÊ wiele zaleĝy od wïasnoĂci
gruntu. ½ródïo dolne bazujÈce na wodach
podziemnych to zwykle rozwiÈzanie
Ăwietne z energetycznego punktu widzenia, ale warunkiem jego dobrego dziaïania
jest odpowiedni wydatek ujÚcia wody oraz
jej korzystny skïad chemiczny, bo jeĝeli
zawiera ona duĝo ĝelaza czy wapnia, to
wymiennik ciepïa bïyskawicznie zatka siÚ
osadami. Co bardzo waĝne, dolne ěródïa
róĝniÈ siÚ teĝ temperaturÈ. Bardzo wiele
zaleĝy od warunków lokalnych, lecz wbwypadku wykorzystania wód gruntowych
oraz kolektorów pionowych gruntowych
moĝemy liczyÊ, ĝe dopïywajÈca do
wymiennika pompy ciecz bÚdzie miaïa
temperaturÚ okoïo 10oC. Kolektor poziomy uïoĝony na dnie zbiornika wodnego
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zapewni nam najczÚĂciej temperaturÚ 4oC,
natomiast z poziomego kolektora gruntowego uzyskamy „solankÚ” o temperaturze
okoïo 0°C.
– DomyĂlam siÚ, ĝe im wyĝsza temperatura dolnego ěródïa ciepïa, tym lepiej.
– To prawda, ale wytïumaczmy to sobie
dokïadniej. Jak pan myĂli, czy takiej
caïkiem zwykïej pompie do wody ïatwiej
bÚdzie przepompowaÊ zbiornik na drugie
czy na piÈte piÚtro?
– To oczywiste – na drugie.
– I dokïadnie to samo jest z pompÈ ciepïa.
Im mniejsza jest róĝnica temperatury
miÚdzy dolnym a górnym ěródïem, tym
ïatwiej jest jej „przepchnÈÊ” ciepïo „do
góry”. W rezultacie sprawnoĂÊ systemu
grzewczego z pompÈ ciepïa jest odwrotnie
proporcjonalna do róĝnicy temperatury
ěródïa dolnego i górnego. WïaĂnie dlatego
moc grzewcza pompy zawsze podawana
jest w odniesieniu do okreĂlonej temperatury ěródïa dolnego. Jeĝeli temperatura
ta jest wyĝsza od zaïoĝonej, rzeczywista
moc pompy jest wiÚksza od katalogowej,
natomiast gdy jest niĝsza – uĝyteczna
moc pompy maleje. Ostatecznie jeĂli
temperatura dolnego ěródïa zbytnio siÚ
obniĝy, dojdzie do awaryjnego wyïÈczenia
urzÈdzenia.
– A temperatura dolnego ěródïa moĝe siÚ
obniĝyÊ?
– Naturalnie – przecieĝ caïy czas pobiera
pan z niego ciepïo. W przypadku uïoĝenia
dobrze wykonanego kolektora poziomego

8

c WielkČ zaletČ pompy ciepųa jest moǏliwoƑđ
zainstalowania jej w dowolnym pomieszczeniu
gospodarczym. NIBE BIAWAR

w duĝym stawie zagroĝenie jest niewielkie, ze wzglÚdu na bardzo duĝÈ pojemnoĂÊ cieplnÈ takiego zbiornika. Ale jeĝeli
odbiera pan ciepïo z poziomego kolektora
gruntowego, to musi pan liczyÊ siÚ z tym,
ĝe temperatura gruntu, a zatem i temperatura na wymienniku ciepïa pompy bÚdzie
wbtrakcie sezonu grzewczego spadaÊ.
AbzbniÈ sprawnoĂÊ caïego systemu grzewczego.
– DomyĂlam siÚ, ĝe im wiÚkszy jest kolektor gruntowy czy wodny, tym lepiej.
– Aĝ tak, to moĝe nie. Po prostu wymaga
on starannego wyliczenia. W przypadku poziomego kolektora gruntowego
uwzglÚdniÊ trzeba przede wszystkim
pojemnoĂÊ cieplnÈ gruntu, wynikajÈcÈ
zbjego spoistoĂci oraz wilgotnoĂci. Suchy
piasek zmagazynuje duĝo mniej ciepïa niĝ
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nasÈczony wodÈ grunt gliniasty. Jednak
faktycznie – umiarkowane przewymiarowanie dolnego ěródïa nie grozi niczym,
poza pewnym wydïuĝeniem okresu
zwrotu inwestycji ze wzglÚdu na wiÚksze
koszty budowy. Natomiast jego niedowymiarowanie w stosunku do pompy bÚdzie
miaïo skutki katastrofalne. JeĂli strumieñ
ciepïa z dolnego ěródïa bÚdzie zbyt maïy,
to – jak juĝ mówiliĂmy – pompa nie bÚdzie
miaïa czego tïoczyÊ i spowoduje to jej
awaryjne wyïÈczenia co kilka czy kilkadziesiÈt minut pracy. Wniosek z tego jest
prosty: na dolnym ěródle bezwzglÚdnie
nie wolno oszczÚdzaÊ, juĝ lepiej kupiÊ
sïabszÈ pompÚ.
– Ale ona musi byÊ dopasowana do
budynku.
– Jej moc musi odpowiadaÊ rzeczywistemu zapotrzebowaniu cieplnemu budynku i znowu – wszystko trzeba starannie
przeliczyÊ. Ale w tej sytuacji odchyïka
od wariantu idealnego daje zupeïnie
inne skutki. Lekkie – podkreĂlam – lekkie
niedowymiarowanie pompy, szczególnie gdy pracuje ona w zalecanym przez
wielu producentów ukïadzie biwalentnym, abwiÚc wbtandemie np. z kotïem,
uruchamianym w okresach najwiÚkszego
zapotrzebowania, jest wïaĂciwie nieszkodliwe. Spowoduje tylko, ĝe drugie ěródïo
bÚdzie wykorzystywane nieco czÚĂciej,
lecz poniewaĝ mniejsza pompa bÚdzie tañsza i efektywniejsza w okresie mniejszego
zapotrzebowania na ciepïo (bo mniejsza
sprÚĝarka zuĝywa mniej prÈdu), to opïacalnoĂÊ inwestycji ucierpi na tym wbminimalnym stopniu. Natomiast przewymiarowanie pompy, oznaczajÈce wiÚksze
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wydatki, wydïuĝy okres zwrotu inwestycji,
pogorszy sprawnoĂÊ jej dziaïania przy
umiarkowanych wartoĂciach temperatury,
abwbskrajnych przypadkach moĝe prowadziÊ do tzw. taktowania pompy, czyli do
czÚstego jej wïÈczania ibwyïÈczania, co
bardzo niekorzystnie wpïywa na trwaïoĂÊ
urzÈdzenia.
– PodsumowujÈc: dolne ěródïo trzeba dopasowaÊ do wymagañ pompy, i tu moĝna
pozwoliÊ sobie na lekki zapas, natomiast
nie naleĝy dobieraÊ z zapasem pompy do
domu.
– Zgadza siÚ. Ale musi pan wiedzieÊ
jeszcze jedno. Otóĝ znacznie mÈdrzej
jest – zanim jeszcze zacznie siÚ dobieraÊ
pompÚ do domu – dopasowaÊ budynek do
pompy ciepïa. Ci, którzy domy remontujÈ,
majÈ ograniczone moĝliwoĂci dziaïania.
Natomiast pan juĝ na etapie projektu moĝe
uwzglÚdniÊ chÚÊ ogrzewania domu w ten
sposób.
– Na czym polega takie dopasowanie?
– Jak pan pamiÚta, z górnym ěródïem pompy jest na odwrót niĝ z dolnym –bzaleĝy
nam na tym, by jego temperatura robocza
byïa jak najniĝsza, bo sprawnoĂÊ pompy
produkujÈcej wodÚ grzewczÈ obtemperaturze 30°C bÚdzie dwukrotnie wiÚksza od
sprawnoĂci pompy zmuszonej do grzania
wody do 60°C. WiÚkszoĂÊ pomp ciepïa potrafi wytworzyÊ wodÚ o temperaturze ok.
55°C, choÊ sÈ teĝ specjalne konstrukcje,
przeznaczone przede wszystkim do domów remontowanych, osiÈgajÈce 65–70°C.
Jednak generalnie zakïada siÚ, ĝe górne
ěródïo, czyli instalacja centralnego ogrze-
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wania wspóïpracujÈca z pompÈ ciepïa,
powinno byÊ zaprojektowane i wykonane
tak, by pozwalaïo na ogrzanie budynku
przy uĝyciu wody o temperaturze 30–40°C.
Abco to oznacza? PamiÚta pan naszÈ drugÈ
rozmowÚ, o grzejnikach i...?

przegrzewanie podïogi moĝe szkodziÊ
i jej samej, i mieszkañcom, a takĝe by
nowoczesny kocioï gazowy lub nawet
olejowy mógï pracowaÊ wbwarunkach
kondensacji.

– Tak jest. Jeĝeli planujemy ogrzewaÊ dom
pompÈ ciepïa, naleĝy bezwzglÚdnie zainstalowaÊ ogrzewanie pïaszczyznowe, czyli
– przynajmniej jeĂli chodzi o budynki
stawiane od podstaw – najczÚĂciej podïogówkÚ. Przypomina pan sobie, o jakich
wartoĂciach temperatury wody grzewczej
wtedy mówiliĂmy?

– Znakomicie. W przypadku pompy
ciepïa, ze wzglÚdu na jej wymagania,
warto pójĂÊ jeszcze dalej. Projektant oraz
wykonawca ogrzewania podïogowego
muszÈ zostaÊ poinformowani o zamiarze ogrzewania domu pompÈ, bo naleĝy
jebwykonaÊ tak, by woda grzewcza
obtemperaturze ok. 40°C speïniaïa swoje
zadanie. BÚdzie to kosztowaïo trochÚ
wiÚcej, ale wbprzyszïoĂci zwróci siÚ
zbnawiÈzkÈ.

– O ile pamiÚtam, chodziïo o to, by
nie przekraczaÊ 45–50°C, poniewaĝ

– PodïogówkÚ i tak planujÚ wykonaÊ,
wiÚc w tym sensie mój dom bÚdzie do

– Podïogówce!

d Nowoczesne pompy powietrzne pracujČ efektywnie w temperaturze siħgajČcej –20oC. VAILLANT
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pompy ciepïa pasowaï. Czy muszÚ zadbaÊ o coĂ jeszcze?
– ZaïoĝÚ siÚ, ĝe zaplanowaï pan równieĝ
jego dobre ocieplenie.
– No pewnie!
– I bardzo dobrze! Zarówno ze wzglÚdu
na ograniczenia ogrzewania podïogowego,
o których juĝ rozmawialiĂmy, jak teĝ na
specyfikÚ dziaïania pompy ciepïa, dobra
termoizolacyjnoĂÊ budynku to sprawa kluczowa. Poniewaĝ sprawnoĂÊ pompy ciepïa
zaleĝy bezpoĂrednio od temperatury wody
grzewczej, bÚdzie ona pracowaÊ lepiej, gdy
musi ogrzaÊ duĝy dom o zapotrzebowaniu
na ciepïo na poziomie 50 W/m2, niĝ wtedy,
gdy ogrzewa budynek dwa razy mniejszy,
za to wymagajÈcy 100bW/m2. CobwiÚcej,
jeĂli ograniczy siÚ straty ciepïa, moĝna zadowoliÊ siÚ mniejszÈ pompÈ ibmniejszym
dolnym ěródïem, co zbnawiÈzkÈ zwróci
koszty termoizolacji.
– Wszystko jasne, ale chciaïbym jeszcze
wróciÊ do jednego z wÈtków naszej rozmowy. JeĂli temperatura dolnego ěródïa
jest tak waĝna, to jaki sens ma montaĝ
powietrznej pompy ciepïa? Przecieĝ
wtedy, gdy siÚ ogrzewamy, na dworze
jest zimno.
– NajwiÚkszÈ zaletÈ powietrznej pompy
ciepïa jest brak potrzeby wykonywania
dolnego ěródïa. SÈ nawet takie urzÈdzenia,
które po prostu ustawia siÚ przy domu, do
którego prowadzi siÚ dwie rurki dostarczajÈce ciepïo do instalacji c.o. Instalacja jest
wiÚc banalnie prosta i tania. WiÚkszoĂÊ
dostÚpnych dziĂ modeli pracuje efektyw-
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c Powietrzna pompa do przygotowania ciepųej

wody uǏytkowej moǏe równieǏ wspóųpracowađ
z kotųem grzewczym. VAILLANT
nie w temperaturze siÚgajÈcej 5–7 stopni
poniĝej zera, choÊ sÈ i takie, które dajÈ
radÚ nawet przy minus 20°C. Niech pan
powie, tak z rÚkÈ na sercu, jak czÚsto jest
u nas tak zimno? OczywiĂcie, powietrzna
pompa ciepïa zawsze pracuje w tandemie
z innym ěródïem ciepïa, które wïÈcza siÚ,
gdy robi siÚ zbyt zimno, by ogrzewanie
pompÈ byïo opïacalne. W skali caïego
sezonu grzewczego uzyskuje siÚ oszczÚdnoĂci uzasadniajÈce inwestycjÚ.
– Podczas jednej z naszych poprzednich
rozmów wspomniaï pan, ĝe sÈ teĝ maïe
pompy, przeznaczone tylko do podgrzewania wody uĝytkowej?
– Tak, i sÈ coraz popularniejsze. TakÈ pompÚ z wbudowanym zasobnikiem wystarczy
ustawiÊ w kotïowni zamiast zwykïego
zbiornika c.w.u. i podïÈczyÊ do prÈdu. Jest
to szczególnie wygodne w domach ogrzewanych kotïem na paliwo staïe. ProszÚ za-
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uwaĝyÊ, ĝe w takiej sytuacji, aby podgrzaÊ
wodÚ poza sezonem grzewczym, trzeba
albo specjalnie rozpalaÊ kocioï, albo korzystaÊ z drogiej energii elektrycznej. Pompa
rozwiÈzuje ten problem tanim kosztem.
Takĝe jeĂli uĝywa siÚ kotïa na gaz czy olej,
to korzyĂci ekonomiczne mogÈ byÊ znaczne. W okresie letnim podgrzewanie wody
jest bowiem znacznie kosztowniejsze niĝ
zimÈ, gdyĝ prawie zawsze kocioï startuje
zimny do grzania c.w.u., abwiÚc najpierw
musi nagrzaÊ sam siebie, a po nagrzaniu
zasobnika – nie rozprowadza pozostaïego ciepïa w instalacji c.o., tylko jest ono
bezpowrotnie tracone. Powietrzne pompy
do c.w.u. skutecznie konkurujÈ juĝ zbkolektorami sïonecznymi, bo ich cena jest
porównywalna do ceny instalacji solarnej,
a montaĝ o wiele mniej kïopotliwy.
– O wïaĂnie, zagadaliĂmy siÚ o pompach
ciepïa, a ja chciaïem spytaÊ takĝe obkolektory. To chyba nie jest nowy wynalazek?
– A gdzieĝ tam! Kolektory wywodzÈ siÚ
wbprostej linii ze stosowanych od dawna
w krajach basenu Morza ¥ródziemnego ogrzewaczy wody, konstruowanych
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zbpomalowanej na czarno wÚĝownicy
ibdrewnianej obudowy. Dziaïanie typowej
instalacji solarnej – proszÚ zerknÈÊ na
rysunek – jest w sumie banalnie proste.
NoĂnikiem energii jest tzw. pïyn solarny,
pod którÈ to dumnÈ nazwÈ kryje siÚ wodny roztwór glikolu – chodzi o to, by ciecz
nie zamarzïa wbtemperaturze poniĝej zera.
Pïyn ten pompa zainstalowana np. w kotïowni tïoczy do kolektora. Tam ogrzewa siÚ
on ibwraca rurÈ powrotnÈ do domu, gdzie
oddaje ciepïo w wÚĝownicy zbiornika
ciepïej wody uĝytkowej (c.w.u.).
– Jak wiele energii sïonecznej jesteĂmy
wbstanie przechwyciÊ w ten sposób?
– W naszym klimacie roczny zysk energetyczny z instalacji solarnej wynosi po
uwzglÚdnieniu rozmaitych strat 400–
–500bkWh na m2 powierzchni kolektora.
Tobbrzmi dobrze, ale jest i zïa wiadomoĂÊ
–bponad 75% tej energii moĝemy odebraÊ
od maja do wrzeĂnia. Co wiÚcej, nawet
wbtym okresie kolektory nie gwarantujÈ
staïej dostawy energii cieplnej, bo sïoñce
potrafi byÊ przesïoniÚte chmurami nawet
kilka dni z rzÚdu.
– I wtedy woda bÚdzie zimna...?
– Nie, zwykle podgrzewa jÈ kocioï przyïÈczony do drugiej, górnej wÚĝownicy zbiornika c.w.u. Tzw. zbiorniki solarne prawie
zawsze majÈ tÚ drugÈ wÚĝownicÚ, gdyĝ
wbprzypadku instalacji solarnej reguïÈ
jest praca w ukïadzie biwalentnym, czyli
wbparze z drugim ěródïem energii, wïÈczanym wtedy, kiedy sïoñce „nie daje rady”.
NajczÚĂciej jest to wïaĂnie kocioï, abwbostatecznoĂci – bo wie pan juĝ przecieĝ, ĝe
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zimnej

pompa do napeųniania

c Schemat typowej instalacji solarnej do wspomagania podgrzewu ciepųej wody uǏytkowej

energia elektryczna kosztuje najwiÚcej
–bgrzaïka elektryczna, zamontowana mniej
wiÚcej w poïowie wysokoĂci zbiornika.
ProszÚ zwróciÊ uwagÚ na genialnÈ
wbswej prostocie konstrukcjÚ solarnego
zbiornika c.w.u. JeĂli sïoñca jest doĂÊ, to
poniewaĝ ciepïa woda unosi siÚ do góry,
dolna wÚĝownica ogrzewa caïy zbiornik.
Ciepïo jest równieĝ przy górnej wÚĝownicy, wiÚc kocioï siÚ nie wïÈcza. Gdy
ciepïa sïonecznego jest za maïo, kocioï za
poĂrednictwem górnej wÚĝownicy ogrzewa
jedynie 35–50% pojemnoĂci zbiornika, na
bieĝÈce potrzeby, poniewaĝ nie ma sensu
magazynowaÊ wody ogrzewanej przez
kocioï, bo skutkowaïoby to dodatkowymi
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S Instalacja solarna zawsze pracuje w ukųadzie
biwalentnym, czyli w parze z drugim Ǎródųem
ciepųa. HEWALEX
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c Miesiħczna suma promieniowania sųonecznego w kWh/m2

startami ciepïa. Co wiÚcej, jeĂli jesieniÈ
czy zimÈ kolektory zdoïajÈ ogrzaÊ wodÚ
jedynie do np. 25 stopni, to nie moĝemy
powiedzieÊ, ĝe nie speïniajÈ swojej roli.
Kocioï bÚdzie bowiem jedynie dogrzewaï
wodÚ o brakujÈce 15–20 stopni, a wiÚc zuĝyje o poïowÚ mniej energii niĝ wbsytuacji,
gdyby musiaï grzaÊ zimnÈ wodÚ zbwodociÈgu.
– Kolektory wykorzystuje siÚ tylko do
podgrzewania wody?
– MówiÈc z inĝynierskÈ precyzjÈ: wbnaszych warunkach klimatycznych ich gïównym zastosowaniem jest wspomaganie
wytwarzania ciepïej wody uĝytkowej. Na
prawie caïkowite pokrycie zapotrzebowania na ciepïÈ wodÚ liczyÊ moĝna wbsezonie wiosenno-letnim, natomiast w zimie
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udziaï energii sïonecznej bÚdzie wynosiï
co najwyĝej 10–15%.
– Zaraz, przecieĝ moĝna zainstalowaÊ
wiÚcej kolektorów i przechwyciÊ wiÚcej
ciepïa?
– Nie radzÚ – to czÚsto popeïniany bïÈd!
ZwiÚkszy to nieco wydajnoĂÊ instalacji
wiosnÈ i jesieniÈ, natomiast zimÈ zysk
energetyczny bÚdzie i tak znikomy. Z kolei
w okresie letnim wiÚksza niĝ potrzebna
iloĂÊ ciepïej wody na nic siÚ nie przyda,
za to pojawiÈ siÚ problemy z przegrzewaniem zbiornika i caïej instalacji. Ponadto
instalacja wiÚksza, czyli droĝsza, bÚdzie
amortyzowaÊ siÚ dïuĝej, a dodatkowe koszty generowaÊ bÚdzie koniecznoĂÊ odbioru
nadmiarowego ciepïa. PrzeciÚtnej, czteroosobowej rodzinie do podgrzewania wody
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wystarczÈ 2–3 kolektory obpowierzchni ok.
4–5 m2 (próĝniowe) lub 5–7bm2 (pïaskie)
ibtego radzÚ siÚ trzymaÊ. Gdy mieszkañców
jest mniej lub wiÚcej – wartoĂci te trzeba
odpowiednio przeliczyÊ.
– A nie moĝna instalacji solarnej wykorzystaÊ do ogrzewania domu?
– Zapomina pan, ĝe najwiÚcej energii
zbkolektorów sïonecznych dostajemy nie
wtedy, kiedy dom siÚ ogrzewa, ale wtedy,
kiedy trzeba go chïodziÊ. Spoĝytkowanie
ciepïa sïonecznego nawet nie do ogrzewania, ale do wspomagania ogrzewania jest
mocno problematyczne. Aby pozyskana
ze sïoñca energia cieplna mogïa wbokresie
zimy stanowiÊ znaczÈcy udziaï w bilansie
energetycznym budynku, trzeba zainstalowaÊ wielokrotnie wiÚcej kolektorów niĝ do
podgrzewania c.w.u. – przynajmniej 30bm2
dla domu o powierzchni 150bm2. Oznacza to bardzo wysokie koszty inwestycji.
Pobdrugie – jak duĝego pola kolektorów
byĂmy nie zainstalowali, to i tak temperatura wody przez nie podgrzanej nie
przekroczy zimÈ 40–45°C, abto oznacza, ĝe
ciepïo moĝna wykorzystaÊ jedynie w systemie ogrzewania pïaszczyznowego – tak
jak w systemie z pompÈ ciepïa. Po trzecie
–bduĝa moc kolektorów stwarza problem,
co zrobiÊ z nadmiarem ciepïa latem. Moĝna je przeznaczyÊ do podgrzewania wody
w ogrodowym basenie, ale taki basen to
ubnas rzadkoĂÊ. Inna moĝliwoĂÊ to regeneracja dolnego ěródïa pompy ciepïa, jednak
to teĝ sytuacja nieczÚsta. OdpowiadajÈc
wiÚc wprost na pañskie pytanie: budowa instalacji solarnej do wspomagania
ogrzewania to przedsiÚwziÚcie ryzykowne,
szczególnie w zestawieniu ze sprawdzo-
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nymi rozwiÈzaniami o porównywalnych
kosztach, np. pompÈ ciepïa.
– Czy w takim razie warto w ogóle instalowaÊ kolektory?
– W wielu sytuacjach na pewno tak.
Niedroga instalacja do podgrzewu c.w.u.
jest uzasadniona zwïaszcza w przypadku
ogrzewania budynku kotïem na paliwo
staïe, z tych samych wzglÚdów, które
omówiliĂmy juĝ, rozmawiajÈc o pompach
ciepïa do c.w.u. Kolektory bÚdÈ nieco
bardziej kïopotliwe w montaĝu niĝ pompa,
za to woda bÚdzie podgrzewana prawie za
darmo, co szczególnie w wypadku wiÚkszego zapotrzebowania – na przykïad gdy
w domu mieszka rodzina wielopokoleniowa – moĝe mieÊ znaczenie.
– A które kolektory sÈ lepsze, pïaskie czy
próĝniowe?
– Wybór rodzaju kolektorów zaleĝy od
tego, jakie bÚdzie przeznaczenie instalacji solarnej. Prosty podziaï na kolektory
pïaskie i próĝniowe nie jest zresztÈ precyzyjny, gdyĝ istniejÈ teĝ pïaskie kolektory
z próĝniowÈ izolacjÈ termicznÈ oraz kolektory rurowe niemajÈce izolacji próĝniowej.
Dla wygody moĝemy jednak pozostaÊ przy
tradycyjnym nazewnictwie, obejmujÈcym wiÚkszoĂÊ produktów powszechnie
dostÚpnych.
– ChÚtnie dowiedziaïbym siÚ od pana,
obco w tym wszystkim chodzi.
– Jest pan bardzo dociekliwym inwestorem, nie pozostaje mi wiÚc nic innego, jak
zaspokoiÊ pañskÈ ciekawoĂÊ. ProszÚ, tu
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obudowa

absorber

szyba osųonowa

izolacja cieplna
przyųČcze
rura miedziana
c Budowa kolektora pųaskiego. VIESSMANN

mamy schemat konstrukcyjny kolektora
pïaskiego. Pod przezroczystÈ szklanÈ taflÈ
znajduje siÚ absorber – metalowa pïyta
nagrzewana przez promienie sïoneczne.
Ciepïo odbierajÈ od niej miedziane rurki,
w których przepïywa tzw. pïyn solarny.
Cobzrozumiaïe, rurki te trzeba zabezpieczyÊ przed wychïadzaniem (stÈd koniecznoĂÊ odpowiedniego termoizolowania),
a caïoĂÊ umieĂciÊ w obudowie. Tobwydaje siÚ doĂÊ banalne, ale dla trwaïoĂci
ibsprawnoĂci kolektora istotne sÈ wszystkie
elementy skïadowe. Nabprzykïad szkïo
moĝe byÊ pokryte rozmaitymi powïokami antyrefleksyjnymi, które zapobiegajÈ
odbijaniu promieni sïonecznych. Waĝna
jest teĝ wytrzymaïoĂÊ szkïa na uderzenie,
deformacjÚ itd. Kluczowe znaczenie ma
absorber, który musi dobrze przewodziÊ
ciepïo i byÊ plastyczny. Wymagania te
Ăwietnie speïnia blacha miedziana, ale ona
w stanie naturalnym pochïania jedynie
niewielkÈ czÚĂÊ padajÈcego na niÈ promieniowania sïonecznego. Niech pan zgadnie,
ile?
– PoïowÚ?
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– Duĝo mniej – zaledwie ok. 10 proc.!
Dopiero pokrycie jej odpowiednimi powïokami zwiÚksza zdolnoĂÊ do pochïaniania
energii nawet do 90–95 proc.! Lecz to nie
koniec wyzwañ dla konstruktorów. ObiegajÈca absorber rura z pïynem solarnym
moĝe mieÊ róĝny ksztaït, okreĂlany takimi
pojÚciami, jak harfa, meander itp. – wpïywa to na opory przepïywu, a w praktyce
eksploatacyjnej takĝe na ïatwoĂÊ napeïniania, opróĝniania i odpowietrzania kolektora. Waĝna jest izolacja termiczna, zarówno
pod wzglÚdem jakoĂci i gruboĂci uĝytego
materiaïu, jak teĝ sposobu zabezpieczenia
przed ucieczkÈ ciepïa w miejscach najbardziej wraĝliwych, np. przejĂciach przez
obudowÚ. I wreszcie ogromnie istotna
jest sama obudowa, choÊby dlatego, ĝe jej
sztywnoĂÊ musi gwarantowaÊ, ĝe szkïo kolektora nie rozpryĂnie siÚ na kawaïki przy
pierwszej okazji. Najlepsze sÈ tzw. wanny
tïoczone z jednego kawaïka metalu, ale –
jak ïatwo siÚ domyĂliÊ – sÈ one najdroĝsze.
– Taki kolektor to jednak coĂ znacznie
bardziej skomplikowanego niĝ pomalowana na czarno wÚĝownica.
– Fakt, w kaĝdym razie skomplikowanie
konstrukcji tïumaczy, dlaczego na rynku
znajdziemy tak wiele kolektorów róĝniÈcych siÚ ogromnie zarówno cenÈ, jak teĝ
wydajnoĂciÈ i trwaïoĂciÈ. Jednak róĝnorodnoĂÊ kolektorów rurowych jest jeszcze
wiÚksza! Wie pan, jak powstaïy?
– Nie.
– Jak wspomnieliĂmy, dla sprawnoĂci kolektora kluczowe znaczenie ma chroniÈca
przed ucieczkÈ ciepïa izolacja termiczna.
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A poniewaĝ najlepszÈ warstwÈ izolacyjnÈ jest próĝnia, to próbowano budowaÊ
kolektory o szczelnej obudowie, z której
wnÚtrza wypompowywano powietrze.
Byïy one jednak nietrwaïe. Aĝ w koñcu
ktoĂ wpadï na pomysï „pociÚcia” kolektora
pïaskiego na sekcje, które umieszczono
wboddzielnych rurach próĝniowych.
WymyĂlono teĝ dodatkowe zwierciadïa,
kierujÈce promieniowanie sïoneczne na
absorber. W rezultacie kolektor rurowy
ma nie tylko wiÚkszÈ sprawnoĂÊ w niskiej
temperaturze otoczenia, lecz takĝe lepiej
przechwytuje Ăwiatïo rozproszone. Ponadto poszczególne rury moĝna ustawiaÊ
niezaleĝnie od caïego kolektora, co bardzo
przydaje siÚ tam, gdzie nie da siÚ go
zamontowaÊ optymalnie, czyli „frontem
do sïoñca”. Jest teĝ moĝliwoĂÊ naprawy
kolektora poprzez wymianÚ pojedynczych,
uszkodzonych rur.

a

b

c Kolektor pųaski (a) i próǏniowy (b). HEWALEX

na kosztach podgrzewania wody w skali
caïego roku, za to okres zwrotu inwestycji
bÚdzie dïuĝszy. Nawet wbinstalacjach do
wspomagania ogrzewania, gdy waĝna jest
sprawnoĂÊ zimÈ, stosuje siÚ oba typy kod Kolektory próǏniowe moǏna naprawiađ,
wymieniajČc poszczególne rury. VIESSMANN

– Skoro kolektory rurowe sÈ lepsze niĝ
pïaskie, to po co montowaÊ te drugie?
– A pan koniecznie chce zapïaciÊ za cud
techniki, czy moĝliwie tanim kosztem
pozyskiwaÊ ciepïo? Kolektory rurowe sÈ
ob20–30% droĝsze od pïaskich porównywalnych pod wzglÚdem mocy nominalnej,
a to znacznie wydïuĝa okres zwrotu inwestycji w instalacjÚ solarnÈ. W praktyce,
jeĝeli nie ma znaczenia, ĝe oszczÚdnoĂci
na kosztach przygotowania c.w.u. osiÈgane bÚdÈ gïównie póěnÈ wiosnÈ, latem
i wczesnÈ jesieniÈ, to nic nie uzasadnia
uĝycia kolektorów rurowych, bo pïaskie
sprawdzÈ siÚ równie dobrze. Wbprzypadku
dogrzewania wody w basenie sÈ nawet
efektywniejsze. Kolektory rurowe mogÈ
zapewniÊ nieco wiÚksze oszczÚdnoĂci
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lektorów. Próĝniowe sÈ efektywniejsze, ale
róĝnicÚ moĝna skompensowaÊ, montujÈc
wiÚcej kolektorów pïaskich, co wobec róĝnicy wbcenie bywa w przypadku duĝych
instalacji opïacalne.
– Juĝ wiem, co pan powie! Jak zwykle
–bwszystko trzeba przeliczyÊ!
– Nie inaczej, zresztÈ uwaga inwestorów
skupia siÚ najczÚĂciej na kolektorach, ale
co najmniej równie istotny jest wybór
odpowiedniego zasobnika c.w.u. Powinien mieÊ on pojemnoĂÊ od 1,5 do 2 razy
wiÚkszÈ, niĝ wynosi dobowe zuĝycie
c.w.u. przez mieszkañców, co w przypadku 4-osobowej rodziny daje 300–400 l.
OszczÚdzanie nie ma sensu, bo zbyt maïy
zbiornik nie zmagazynuje odpowiedniej iloĂci ciepïa, wiÚc nawet latem przy
sïonecznej pogodzie wodÚ bÚdzie musiaï
dogrzewaÊ kocioï. Z kolei kupowanie za
duĝego zbiornika teĝ do niczego dobrego
nie prowadzi, bo w okresach przejĂciowych – wiosnÈ i jesieniÈ – woda bÚdzie
ogrzewana niewystarczajÈco, co takĝe
zmusi kocioï do pracy. ZresztÈ caïÈ konfiguracjÚ instalacji solarnej warto dobrze
przemyĂleÊ, ja szczególnie polecam ukïad
bezciĂnieniowy.

przepïyniÚciu przez wÚĝownicÚ – znów
jest zasysany przez pompÚ. InstalacjÚ tego
rodzaju nieco trudniej wykonaÊ, odpadajÈ
za to problemy ze szczelnoĂciÈ pod ciĂnieniem i odpowietrzaniem. I, co najwaĝniejsze, nie ma groěby przegrzania zasobnika
c.w.u. ani zagotowania pïynu wbkolektorach, bo kiedy ciepïa jest juĝ dosyÊ, pompa
po prostu koñczy pracÚ i caïy pïyn solarny
spïywa na dóï do zbiornika.
– Panie inĝynierze, chciaïbym jeszcze
spytaÊ o ogniwa fotowoltaiczne. Tobpodobno doĂÊ gorÈcy temat?
– Zaleĝy, jak na to patrzeÊ. Ogniwa
fotowoltaiczne (PV) sÈ od lat stosowane
jako trwaïe i niezawodne ěródïa energii
elektrycznej do zasilania ukïadów elektrycznych promów i sond kosmicznych,
stacji orbitalnych i sztucznych satelitów
Ziemi. SprawdzajÈ siÚ tam rewelacyjnie,
bo wbprzestrzeni kosmicznej promieniowanie sïoneczne jest o wiele silniejsze niĝ na
Ziemi. Poza tym od dawna wykorzystuje
siÚ je w kalkulatorach, zegarkach, a takĝe
w automatyce jako czujniki fotoelektryczne. Wraz ze spadkiem cen ogniw pojawiïo
siÚ mnóstwo uĝytecznych gadĝetów, takich
jak choÊby lampy ogrodowe. Wszyscy

– A co to znaczy?
– Jego dziaïanie nieěle wyjaĂnia angielskie okreĂlenie drain back. W klasycznej
instalacji solarnej pïyn znajduje siÚ pod
ciĂnieniem i wypeïnia jÈ caïÈ, oprócz oczywiĂcie naczynia wzbiorczego. Wbsystemie
bezciĂnieniowym pompa pobiera pïyn
ze zbiornika i wysyïa do kolektora, skÈd
spïywa on na dóï siïami grawitacji ib– po
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widzieli teĝ chyba instalacje do oĂwietlania znaków drogowych czy zasilania
sygnalizacji Ăwietlnej. Od lat w mniej lub
bardziej komercyjny sposób dziaïajÈ elektrownie sïoneczne. Jednak do produkcji
energii elektrycznej w domach jednorodzinnych ogniwa PV uĝywane byïy do tej
pory rzadko, abpowodem byïy oczywiĂcie
wysokie koszty. Uruchomienie masowej
produkcji ogniw na Dalekim Wschodzie
sprawiïo jednak, ĝe ich ceny spadajÈ od
kilku lat bardzo szybko, a to spowodowaïo,
ĝe powszechne zastosowanie w naszych
domach staïo siÚ obecnie caïkiem realne.

c Spadek cen sprawių, Ǐe ogniwa PV sČ juǏ

wykorzystywane w domach mieszkalnych. BRASS
ogniwo – to element póïprzewodnikowy,
w którym nastÚpuje przemiana energii promieniowania Ăwietlnego na energiÚ elektrycznÈ. Zjawisko fotoelektryczne polega
na tym – niech pan zerknie na ten rysunek
– ĝe Ăwiatïo padajÈce na zïÈcze póïprzewodnikowe powoduje powstanie par
elektron-dziura. Jak zapewne pan pamiÚta,
ten pierwszy ma ïadunek ujemny, a dziura
to noĂnik ïadunku dodatniego. Elektrony
przemieszczajÈ siÚ do obszaru n, a dziury
– do obszaru p, a to z kolei skutkuje poja-

– A jak wïaĂciwie dziaïa takie ogniwo?
– Trudne pytanie, doĂÊ powiedzieÊ, ĝe
wïaĂnie za wyjaĂnienie tzw. zjawiska
fotoelektrycznego NagrodÚ Nobla otrzymaï
sam Albert Einstein. Dokïadny opis wymaga, niestety, znajomoĂci podstaw mechaniki kwantowej. Nam powinno wystarczyÊ,
ĝe ogniwo fotowoltaiczne – czy teĝ fotod Dziaųanie ogniwa fotoelektrycznego
odbiornik prČdu

promieniowanie sųoneczne

przewodnik

a

póųprzewodnik
typu n
zųČcze p-n
póųprzewodnik
typu p
przewodnik
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wieniem siÚ róĝnicy potencjaïów, czyli po
prostu napiÚcia elektrycznego. Fotoogniwa
produkuje siÚ najczÚĂciej zbkrzemu, a napiÚcie na pojedynczym ogniwie wynosi ok.
0,5 V. Poprzez ich ïÈczenie moĝna otrzymaÊ tzw. baterie sïoneczne. Liczba ogniw
PV i sposób poïÈczenia zaleĝy oczywiĂcie
od przeznaczenia baterii.
– To mniej wiÚcej rozumiem, pamiÚtam
teĝ ze szkoïy, ĝe krzem pozyskuje siÚ
zbpiasku, którego mamy pod dostatkiem.
SkÈd wiÚc wysokie ceny ogniw?
– Fakt, krzem jest jednym z najpowszechniej wystÚpujÈcych pierwiastków na kuli
ziemskiej, czyli niemalĝe niewyczerpalnym i tanim materiaïem. Jednakĝe przed
wykorzystaniem czy to do produkcji
procesorów, czy teĝ w branĝy fotowoltaicznej, musi zostaÊ poddany skomplikowanemu ibwieloetapowemu procesowi
obróbki. Jeĝeli chodzi o ogniwa solarne,
to w zaleĝnoĂci od struktury krystalicznej i technologii produkcji dzielimy je
na monokrystaliczne, polikrystaliczne,
amorficzne ibcienkowarstwowe. Te pierwsze skïadajÈ siÚ zbjednego krysztaïu i sÈ
najbardziej wydajne oraz bardzo trwaïe.
SÈ teĝ, co zrozumiaïe, najdroĝsze, wiÚc
stosuje siÚ je gïównie tam, gdzie powierzchnia na potrzeby instalacji paneli
jest ograniczona. Struktura krystaliczna
ogniw polikrystalicznych jest tylko czÚĂciowo uporzÈdkowana, co powoduje, ĝe
majÈ mniejszÈ wydajnoĂÊ, ale niĝsza cena
przesÈdza, ĝe sÈ najczÚĂciej wykorzystywane w komercyjnych instalacjach.
– To trochÚ tak, jak z kolektorami pïaskimi i próĝniowymi?
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– RzeczywiĂcie, porównanie jest uzasadnione. Ale w fotowoltaice mamy do
dyspozycji jeszcze tzw. panele cienkowarstwowe, wykonywane zwykle (choÊ nie
zawsze) z cienkiej, amorficznej, abwiÚc
niekrystalicznej warstwy póïprzewodnika
(nie tylko krzemu). DziÚki niskiej materiaïochïonnoĂci sÈ one najtañsze, wymagajÈ
jednak wiÚkszej powierzchni, bo sÈ mniej
wydajne przy peïnym nasïonecznieniu.
Ale majÈ teĝ zaletÚ –bzupeïnie niezïÈ
efektywnoĂÊ przy niskiej intensywnoĂci
Ăwiatïa oraz w Ăwietle rozproszonym.
W praktyce, oglÈdajÈc róĝne oferty handlowe – bo domyĂlam siÚ, ĝe jako dociekliwy
inwestor nie omieszka pan tego zrobiÊ
– proszÚ pamiÚtaÊ obdwóch rzeczach.
Pobpierwsze, zaleĝnie od budowy ogniw,
sprawnoĂÊ przemiany energii sïonecznej
wbelektrycznÈ waha siÚ w szerokich granicach, od kilku do ponad 20%. PatrzÈc na
ceny, najlepiej od razu obliczaÊ sobie relacjÚ ceny do mocy, czyli na przykïad koszt
1 kW w zïotych. Po drugie, moc paneli solarnych podawana jest na ogóï w tzw. watt
peak (ang. peak, szczyt), co wyróĝnia maïa
litera „p” za danymi podanymi wbwatach
lub kilowatach (Wp, kWp). Oznacza to
moc, którÈ panele fotowoltaiczne osiÈgajÈ
w peïnym sïoñcu i przy ĂciĂle zdefiniowanych warunkach testowych, a wiÚc
doĂÊ teoretycznÈ. CzÚsto moc szczytowa
opisywana jest jednak jako „moc nominalna”, co juĝ mocno trÈci wprowadzaniem
potencjalnego klienta w bïÈd.
– Mimo wszystko ogniwa wydajÈ mi siÚ
duĝo atrakcyjniejszÈ propozycjÈ niĝ
kolektory. Z kolektorów mogÚ uzyskaÊ
tylko ciepïÈ wodÚ, a tu prÈd, który moĝna spoĝytkowaÊ w dowolny sposób.

Odnawialne ěródïa energii • Dodatek do Budujemy Dom 3/2015

OZE_cz_5.indd 20

2015-02-23 16:06:22

– Dodaïbym jeszcze, ĝe aby zainstalowaÊ
kolektory, trzeba przeprowadziÊ np. na
dach grube (bo ocieplone) przewody
hydrauliczne, a do ogniwa wystarczy
dociÈgnÈÊ dwuĝyïowy kabel elektryczny,
który moĝna ukïadaÊ w dowolny sposób.
Instalacja ogniw PV jest wiÚc zwykle
duĝo ïatwiejsza i tañsza niĝ kolektorów.
MuszÚ jednak trochÚ utemperowaÊ pañski
entuzjazm. Po pierwsze, z paneli otrzymujemy prÈd staïy, a znakomita wiÚkszoĂÊ urzÈdzeñ zasilana jest prÈdem przemiennym. Trzeba wiÚc go przetworzyÊ,
cobwymaga dodatkowych urzÈdzeñ, abdokïadniej tzw. falownika. Po drugie, iloĂÊ
energii uzyskiwanej z paneli sïonecznych
zaleĝy bezpoĂrednio od intensywnoĂci
promieniowania sïonecznego, praktyczne
jej wykorzystanie obwarowane jest wiÚc
wszystkimi tymi zastrzeĝeniami, które
wymieniliĂmy, rozmawiajÈc o kolektorach
sïonecznych – podstawowy problem to
oczywiĂcie nierównomierny uzysk energii, zarówno w skali roku, jak i doby.
– Ale energiÈ elektrycznÈ mogÚ przecieĝ
zmagazynowaÊ w akumulatorach.
– Niech pan o tym zapomni! Cena, rozmiary i niska trwaïoĂÊ akumulatorów uniemoĝliwiajÈ gromadzenie rozsÈdnej iloĂci
energii na wïasne potrzeby. Juĝ lepiej tÚ
energiÚ, której nie moĝna spoĝytkowaÊ na
bieĝÈco, przeznaczyÊ po prostu do ogrzewania wody w zasobniku c.w.u.
– O masz ci los!
– NaprawdÚ! A inne rozwiÈzanie to
odsprzedaĝ nadwyĝek do sieci elektroenergetycznej.
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–bDo sieci?
– Tak. Zgodnie z ustawÈ Prawo Energetyczne w obecnym brzmieniu, dostawca energii elektrycznej ma obowiÈzek
odkupiÊ od nas jej nadmiar z instalacji PV,
jeĂli tylko moc nie przekracza naszej mocy
przyïÈczeniowej, a tak jest niemal zawsze,
bo w przypadku domów jednorodzinnych
moc przyïÈczeniowa wynosi przynajmniej
10 kW, a domowe instalacje fotowoltaiczne
majÈ zwykle co najwyĝej 5 kW. Niestety, za sprzedany prÈd dostaniemy tylko
80% gieïdowej ceny energii elektrycznej
wbpoprzednim roku, przy czym cena ta nie
obejmuje, niestety, opïat przesyïowych.
Wbpraktyce moĝna wiÚc liczyÊ na 20 groszy za 1 kWh, podczas gdy za prÈd, który
kupujemy, pïacimy okoïo trzy razy wiÚcej.
– To jakiĂ kant!
– Takie sÈ fakty. ZresztÈ, rzeczywiĂcie,
operatorzy energii muszÈ mieÊ coĂ z tego,
ĝe jakoĂ zagospodarujÈ energiÚ, której zapewne nie tylko my bÚdziemy mieli w danej chwili za duĝo. Powiem panu jeszcze,
ĝe w niektórych krajach, które postawiïy
na rozwój domowej energetyki, rozliczenie
wyglÈda prosto – od liczby kWh, które
zuĝyï odbiorca, odejmuje siÚ po prostu to,
co odesïaï do sieci. W Polsce postuluje siÚ
wprowadzenie tzw. taryf gwarantowanych
na wyprodukowanÈ wïasnym sumptem
energiÚ, ale na razie stanÚliĂmy przed
wielkÈ niewiadomÈ. Wszystko zaleĝy od
ustawy obOZE, której losy wciÈĝ siÚ waĝÈ.
W brzmieniu zaproponowanym przez
Sejm taryfy gwarantowane siÚ znalazïy,
ale Senat tego pomysïu nie zaakceptowaï.
Z kolei, gdy ustawa wróciïa do Sejmu, ten
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senackie poprawki odrzuciï, przywracajÈc
wsparcie dla mikroenergetyki. Nie wiadomo jednak, czy ustawÚ podpisze prezydent. JeĂli tak, to ci którzy zainwestujÈ
wbprodukcjÚ energii z OZE, mogliby liczyÊ
na taryfy gwarantowane na poziomie
75 gr za kWh dla instalacji o mocy do
3 kW. Ale – znowu – nie na pewno, bo
rzÈd juĝ zapowiada, ĝe w 2017 roku skutki
dziaïania ustawy mogÈ zostaÊ poddane
ocenie, a zapisy – zmodyfikowane.
– A czy warto inwestowaÊ w fotowoltaikÚ na dzisiejszych warunkach?

– Tak... Zastanawiaïem siÚ, jak na hasïo
programu, który w zaïoĝeniu przekonaÊ
ma Polaków do OZE, moĝna byïo wybraÊ
sïowo, które dla wiÚkszoĂci jest niezrozumiaïe. ChoÊ w gruncie rzeczy to proste pojÚcie: prosument to ktoĂ, kto jednoczeĂnie
produkuje i wykorzystuje okreĂlone dobro,
w tym przypadku energiÚ. Chyba lepiej
byïoby program nazwaÊ po prostu „Produkuj energiÚ i wychodě na swoje”, ale to,
jak widaÊ, nie przyszïo do gïowy jakimĂ
specjalistom od PR-u. Ale mniejsza z tym.
Program Prosument przewiduje dotowane
kredyty dla tych, którzy zdecydujÈ siÚ na
wykonanie we wïasnym domu instalacji
do produkcji energii elektrycznej bÈdě
energii elektrycznej i ciepïa. Preferowana
jest energia elektryczna – na produkcjÚ
samego ciepïa, czyli na przykïad na pompÚ
ciepïa albo kocioï na biomasÚ, wsparcia
pan nie otrzyma. Ale juĝ na instalacjÚ
zïoĝonÈ z ogniw fotowoltaicznych i pompy
ciepïa – tak.
– Na jak duĝe pieniÈdze moĝna liczyÊ?

– To zaleĝy, jak kto liczy... W niektórych
materiaïach reklamowych znajdzie pan informacjÚ, ĝe inwestycja zwróci siÚ w kilka
lat. Jednak bardziej wiarygodne wydajÈ mi
siÚ szacunki o okresie zwrotu na poziomie
15–20 lat.
– To duĝo.
– Tak, lecz szacunki te radykalnie moĝe
zmieniÊ dofinansowanie, na przykïad
takie, jakie przewiduje NFO¥iGW wbramach uruchamianego wïaĂnie programu
Prosument.
– Prosument? A cóĝ to znaczy?
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– Kwota kredytu dla wïaĂciciela domu
jednorodzinnego moĝe siÚgaÊ 100 tys.
zï, gdy wytwarzany bÚdzie tylko prÈd
ib150btys.bzï w wypadku produkcji prÈdu
i ciepïa. Kredyt obejmuje przy tym tylko
tzw. koszty kwalifikowane, czyli urzÈdzenia ibroboty niezbÚdne dla dziaïania
finansowanej instalacji – z kredytu na
ogniwa PV nie sfinansuje pan wszystkich
prac dekarskich, a jedynie te niezbÚdne
do ich montaĝu. To jednak, powiem panu
w sekrecie, zawsze moĝna z dekarzem
rozpisaÊ tak, by wszyscy byli zadowoleni.
Kredyt moĝe byÊ zawarty maksymalnie
na 15 lat. Jego oprocentowanie ma byÊ
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c Dotacja na instalacjħ fotowoltaicznČ moǏe siħgnČđ

40% kwoty kredytu. L. JAMPOLSKA
symboliczne – 1% rocznie – jednak nie
wiemy jeszcze, jakie bÚdÈ prowizje i opïaty. Wbprzypadku urzÈdzeñ do produkcji
energii elektrycznej wysokoĂÊ dotacji do
koñca 2015 r. moĝe wynieĂÊ do 40% kwoty
kredytu wbokresie pilotaĝowym, a po
2015 r. – do 30%. Wbprzypadku urzÈdzeñ
do produkcji ciepïa dotacja jest o poïowÚ
niĝsza – odpowiednio 20% i 15%.
– Gdzie moĝna wystÚpowaÊ o pieniÈdze?
– MajÈ one trafiÊ do chÚtnych za poĂrednictwem: jednostek samorzÈdu terytorialnego,
czyli gmin i powiatów, Wojewódzkich Funduszy Ochrony ¥rodowiska oraz banków,
zbktórymi umowÚ zawrze NFO¥iGW. Procedura wyïaniania tych ostatnich wciÈĝ trwa.
ZresztÈ niezaleĝnie od tego, jakÈ drogÈ
pieniÈdze trafiÈ do chÚtnych, ma to byÊ zawsze kredyt z dotacjÈ – tak jak w programie
dopïat do kolektorów sïonecznych, który
zresztÈ sprawiï, ĝe na dachach polskich
domów pojawiïo siÚ ich doĂÊ duĝo.
– MyĂli pan, ĝe program Prosument teĝ
wypali?
– Zobaczymy. W moim pojÚciu najlepiej
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rokujÈ inicjatywy wsparte przez konkretne
gminy. Wie pan, jeĂli firma ma w jakiejĂ
miejscowoĂci wykonaÊ np. 30 instalacji,
to jest to zupeïnie inna sytuacja niĝ wtedy,
gdy wykonuje jednÈ. Inaczej rozïoĝÈ siÚ
koszty. Poza tym, zaangaĝowany przez
gminÚ specjalista ma duĝo wiÚksze szanse
merytorycznego zweryfikowania oferty przedstawianej przez takÈ firmÚ niĝ
przeciÚtny czïowiek, którego znienacka
odwiedzi wygadany akwizytor. Pozostaje
wierzyÊ, ĝe sÈ burmistrzowie i wójtowie,
którzy zechcÈ zadbaÊ o interes mieszkañców.
– Czyli przyszïoĂÊ naleĝy do OZE?
– ProszÚ pana, przyszïoĂÊ OZE jest pewna
nawet bez programu Prosument czy teĝ
gwarantowanych cen na energiÚ oddawanÈ
do pañstwowej sieci. Wystarczy popatrzeÊ, jak w ciÈgu ostatnich lat rosïy ceny
klasycznych noĂników energii, i jak malaïy
koszty wszelakich instalacji OZE. Dlatego
ibpana, i wszystkich budujÈcych teraz
domy bÚdÚ przekonywaï do jednego: nawet jeĂli nie inwestujecie w OZE juĝ teraz,
czy to z braku Ărodków, czy teĝ zbbraku
przekonania, to przygotujcie dom do tego,
by mógï on korzystaÊ z OZE wbprzyszïoĂci.
A co to oznacza?
– ¿e muszÚ zadbaÊ o w miarÚ niskÈ
energochïonnoĂÊ, czyli dobre ocieplenie,
oraz zainstalowaÊ ogrzewanie pïaszczyznowe, czyli zapewne dobrze wykonanÈ
podïogówkÚ.
– Brawo! WidzÚ, ĝe nie marnujemy czasu,
zapraszam wiÚc na kolejne rozmowy
obbudowaniu.
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