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Ogrzewanie
W jaki sposób ogrzewa  dom energooszcz dny?

DOM ENERGOOSZCZ DNY

PATRONI CYKLUPATRONI CYKLU

W
ybór rodzaju ogrzewania domu zale y od wielu lokalnych czynników i nale y tego wyboru dokonywa  indywi-

dualnie dla konkretnego budynku. Generalnie mo na stwierdzi , e sposób ogrzewania domu zale y od jego kla-

sy energetycznej. Czym bardziej energooszcz dne rozwi zania konstrukcji budynku, tym bardziej op aca si  stosowanie 

rozwi za  o niskich kosztach inwestycyjnych, np. urz dze  elektrycznych. 

Stosuj c sumaryczne kryterium kosztów: wykonania systemu grzewczego i eksploatacji w okresie ycia urz dze  grzew-

czych, najlepszym sposobem wytwarzania ciep a w warunkach polskich jest zastosowanie kondensacyjnego kot a gazo-

wego. Pod warunkiem, e do dzia ki doprowadzona jest sie  gazowa. 

Je li sieci gazowej nie ma, i w najbli szym czasie nie planuje si  jej budowy, alternatyw  mo e by  pompa ciep a wspó -

pracuj ca z niskotemperaturowym ogrzewaniem pod ogowym, pobieraj ca ciep o z gruntu lub powietrza.

Szacuje si , e pompa ciep a zasilona 1 kWh energii, mo e odda  nawet 5 kWh energii cieplnej.

Niek opotliwym ród em ciep a do ogrzewania domu mog  by  kolektory s oneczne wspó pracuj ce np. z kominkiem 

z p aszczem wodnym. Ale kolektory s oneczne jako niezale ne ród o ciep a w naszym klimacie zapewniaj  ciep  wod

jedynie mi dzy kwietniem a wrze niem, nie zawsze wi c s  op acaln  inwestycj .

Do ogrzewania domu jednorodzinnego mo na te  u ywa  paliw odnawialnych, i wyposa y  dom np. w kocio  na pelety. 

Wa ne jest by zwróci  uwag  na automatyk  wymienionych urz dze  grzewczych, która zapewnia racjonalne, a wi c

ekonomiczne, zu ycie paliwa.

W domu energooszcz dnym mo na tak e zastosowa  ogrzewanie nadmuchowe.

Dlaczego dom 
energooszcz dny 
warto ogrzewa  kot em
kondensacyjnym?

K
ot y kondensacyjne wspó pracuj  naj-

efektywniej z niskotemperaturowy-

mi systemami grzewczymi, jakie stosuje 

si  w a nie w domach energooszcz dnych. 

Zapewniaj  wystarczaj c  ilo  ciep a, kosz-

tem stosunkowo niewielkiego zu ycia gazu, 

a wi c s  sposobem na tanie grzanie domu. 

Jednak aby by o to mo liwe, kocio  powinien 

by  fachowo serwisowany (cz ciej, a wi c

dro ej ni  kocio  tradycyjny), gdy  kot y te 

s  wra liwe, np. na jako  wody. Kot y kon-

densacyjne maj  wysok  sprawno  – po-

nad 100%, wynikaj c  z wykorzystywania 

do ogrzewania domu tak e ciep a konden-

sacji (st d ich nazwa).

Co to znaczy, 
e sprawno  kot a

przekracza 100%?

S
prawno  zwyk ych niekondensacyj-

nych kot ów mo e si ga  najwy ej 

94–96%. Kot y kondensacyjne maj  spraw-

no  wy sz  o minimum 10% – najlepsze 

z nich mog  osi gn  nawet 109%. To, e

sprawno  przekracza 100%, co brzmi nie-

dorzecznie, wynika po prostu z definicji 

sprawno ci kot a, któr  stworzono kiedy

dla kot ów niekondensacyjnych – jedynych, 

jakie znano. Za o ono wtedy, e w gor cych 

spalinach ulatuj cych przez komin musi za-

wsze znajdowa  si  dwutlenek w gla i para 

wodna. A za sprawno  przyj to ilo  cie-

p a, jaka uwalnia si  podczas spalania pa-

liwa, pomijaj c t  jego ilo , która uchodzi 

na zewn trz w parze zawartej w spalinach. 

Obliczona wedle tej zasady sprawno  ko-

t ów kondensacyjnych powi ksza si  o cie-

p o odzyskane z pary wodnej i dlatego prze-

kracza 100%.

Gazowy kocio  kondensacyjny 

ze zintegrowanym zasobnikiem c.w.u.

fo
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Ile mo na zaoszcz dzi  dzi ki
zainwestowaniu w kocio
kondensacyjny?

Z
a ó my, e zapotrzebowanie domu na energi  wynosi 15 kW, 

a w ci gu roku kocio  b dzie pracowa  1800 h, co oznacza 

zu ycie roczne 15 kW x 1800 h = 27 000 kWh energii. 

Porównamy dwa warianty ogrzewania tego domu: kot em tra-

dycyjnym i kondensacyjnym. Za ó my nast puj ce dane:

 cena gazu ziemnego – 2,41 z /m3,

 warto  opa owa gazu – 9,6 kWh/m3,

 sprawno  kot ów:

 tradycyjnego (renomowanej firmy) – 94%,

 kondensacyjnego – 108%.

Obliczmy ile gazu zu yj  w ci gu roku kot y:

 tradycyjny 27 000 kWh : 9,6 kWh/m3 : 94% = 2992 m3,

kondensacyjny 27 000 kWh : 9,6 kWh/m3 : 108% = 2604 m3.

W zwi zku z tym roczny koszt paliwa do zasilania kot ów:

 tradycyjnego – 2992 m3  2,41 z /m3 = 7210 z ,

 kondensacyjnego – 2604 m3  2,41 z /m3 = 6276 z .

Oszcz dno ci wynikaj ce z zastosowania kot a kondensacyj-

nego mog  wi c wynie  934 z  rocznie. 

Uwaga! Kocio  to inwestycja na wiele lat. Zanim si  go kupi, 

trzeba zapyta  o jego sprawno , bo im sprawniejszy kocio ,

tym wi ksze b d  oszcz dno ci paliwa, a wi c tym mniejsze 

rachunki za ogrzewanie.

Z jakimi instalacjami 
mog  wspó pracowa
kot y kondensacyjne?

S
kraplanie pary wodnej mo e zachodzi

tylko wówczas, gdy woda grzewcza 

p yn ca w instalacji c.o. ma nisk  tempe-

ratur . Je li nie by aby odpowiednio och o-

dzona, skraplanie mog oby nie zachodzi

w ogóle lub zachodzi oby w bardzo niewiel-

kim stopniu. W instalacjach z kot em:

gazowym – woda powracaj ca z instala-

cji nie powinna mie  wi cej ni  50°C; pra-

ca kot a jest najbardziej ekonomiczna, gdy 

woda powracaj ca ma temperatur  od 30 

do 40°C; 

olejowym – temperatura wody powraca-

j cej z instalacji powinna by  o 10°C ni -

sza, czyli wynosi  maksimum 30–40°C. 

Uwarunkowania te wynikaj  z temperatury spalin, w której w ko-

t ach gazowych i olejowych nast puje kondensacja pary wod-

nej.

Jak wida , kot y kondensacyjne pracuj  efektywnie jedynie w in-

stalacjach niskotemperaturowych. Mog  to by  zarówno instalacje 

z ogrzewaniem pod ogowym, jak i tradycyjnymi grzejnikami. Im 

ni sza jest temperatura wody zasilaj cej instalacj , tym wi ksze 

musz  by  powierzchnie grzejników, eby mog y ogrza  pomiesz-

czenie. Wi ksze grzejniki s  oczywi cie odpowiednio dro sze.

Czy s  jakie  inne korzy ci z zastosowania kot a kondensacyjnego?

K
ocio  pracuje z pe n  moc  – tak , na 

jak  si  go kupuje – tylko kilka lub 

kilkana cie dni w roku. Moc kot a dobie-

ra si  bowiem tak, by ogrza  on dom w dni 

o temperaturze obliczeniowej, cho  w rze-

czywisto ci rednia temperatura zim  b -

dzie du o wy sza. Temperatura oblicze-

niowa zale y od rejonu Polski i wynosi 

na przyk ad:

 w województwie mazowieckim -18°C,

 nad morzem -16°C,

 na Suwalszczy nie (najzimniejszy re-

gion Polski) -24°C.

Wiadomo, e ca  zim  nie ma nigdzie a

takiego mrozu: rednia temperatura wy-

nosi oko o 0°C. To oznacza, e kocio  do-

brany na temperatur  obliczeniow  pra-

cuje ze rednim obci eniem 30%. 

W kot ach tradycyjnych (szczególnie tych 

dawniej produkowanych) grzanie z tak

sprawno ci  oznacza dodatkowe zu ycie pa-

liwa, gdy  im ni sze jest obci enie ciepl-

ne kot a, tym ni sza te  jego sprawno .

Wi ksze zu ycie paliwa to wy sze koszty 

eksploatacyjne. Rozwi zaniem tego proble-

mu mo e by  zastosowanie kot a mniejszej 

mocy, który nie wystarczy do ogrzewania 

domu w najsilniejsze mrozy, ale przez wi k-

szo  sezonu grzewczego b dzie mia  wy sz

sprawno , co oznacza bardziej ekonomicz-

n  prac . Tak ogrzewany dom podczas sil-

nych mrozów dogrzewa si  kominkiem lub 

grzejnikami elektrycznymi, ale zapewnie-

nie w ten sposób ekonomicznej pracy kot a

zwi ksza koszty inwestycyjne, bo wymaga 

dodatkowego systemu grzewczego.

Z kot ami kondensacyjnymi jest odwrot-

nie – im mniejsze jest ich obci enie, tym 

wi ksza sprawno . Przewymiarowanie 

kot a przynosi zatem korzy ci, a nie stra-

ty: dom nie b dzie niedogrzany w silne 

mrozy, ani nie trzeba b dzie przep aca

za ogrzewanie, gdy jest wzgl dnie ciep o. 

Z t  zalet  kot a kondensacyjnego wi e

si  jeszcze jedna niebagatelna oszcz d-

no  – przygotowanie c.w.u. Niezale nie 

od tego, czy kupimy kocio  jedno- czy dwu-

funkcyjny, latem b dzie on pracowa  wy-

cznie na potrzeby przygotowania ciep ej

wody – z du o mniejszym obci eniem ni

zim . A to oka e si  zalet , a nie proble-

mem – kocio  kondensacyjny b dzie pra-

cowa  wówczas du o bardziej efektywnie 

ni  pozosta e typy kot ów. 

Przewa aj ca wi kszo  kot ów kondensa-

cyjnych ma zamkni t  komor  spalania, 

co oznacza, e powietrze potrzebne do 

spalania nie jest pobierane z pomieszcze-

nia, w którym znajduje si  kocio , ale spe-

cjalnym przewodem – z zewn trz. Proces 

spalania jest zatem odizolowany od po-

mieszczenia, co eliminuje zagro enie co-

fania si  spalin.

Kot y kondensacyjne 

najefektywniej 

wspó pracuj

z niskotemperaturowym 

ogrzewaniem 

pod ogowym

fo
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Czy kocio  kondensacyjny 
tak jak tradycyjny wymaga 
pod czenia do komina?

N
ie zawsze, poniewa  spaliny 

z kot ów kondensacyjnych 

mo na usuwa  za pomoc  syste-

mu powietrzno-spalinowego typu „rura 

w rurze”, który mo na wyprowadzi  za-

równo przez dach, jak i bezpo rednio 

przez cian  domu. Przez cian  mo na 

jednak odprowadza  spaliny tylko z ko-

t ów o mocy nie przekraczaj cej 21 kW. 

Mo na równie , zamiast gotowego zesta-

wu powietrzno-spalinowego w istniej -

cym lub nowobudowanym kominem, za-

montowa  rur  ze stali kwasoodpornej 

– spaliny b d  wtedy odprowadzane t

rur , a powietrze b dzie dop ywa  kana-

em, jaki powstaje w przewodzie komino-

wym wokó  rury. Warunkiem w a ciwej 

pracy takiego systemu jest zachowanie co 

najmniej 3-centymetrowego odst pu mi -

dzy rur  ze stali a wewn trznymi cian-

kami komina.

Co to jest gazowy kocio
pulsacyjny?

J
est to urz dzenie grzewcze przystosowane do spalania 

gazu, w technologii kondensacji z pulsacyjnym systemem 

spalania. W takim urz dzeniu zamiast tradycyjnego palnika, 

znajduje si  komora spalania, do której zostaje doprowadzona 

mieszanka gazowo-powietrzna. Powsta e spaliny z du  szyb-

ko ci  zostaj  wyrzucone do nagrzewnicy wytwarzaj c pod-

ci nienie. W ci gu jednej sekundy zachodzi ponad 100 takich 

cykli. Temperatura spalin w momencie ich wyrzutu do nagrzew-

nicy wynosi ponad 800°C. Nagrzewnica wykonana jest z od-

powiednio wyprofilowanych rurek. Powsta e impulsy cieplne 

przesuwaj  si  stopniowo przez rurki nagrzewnicy, w sposób 

nieregularny, zak ócony, co po-

zwala na bardzo skuteczny od-

biór ciep a. Spaliny przecho-

dz c przez nie sch adzaj  si

do temperatury ok. 25°C. Para 

wodna zawarta w spalonych 

gazach skrapla si  i zamienia 

si  w ciecz. Komora spalania 

oraz nagrzewnica zanurzone s

w cieczy, która odbiera ciep o

od nagrzewnicy rurowej.

Cech  charakterystyczn  ko-

t a pulsacyjnego jest jego du a

sprawno  – rednio powy ej

109%, która utrzymuje si  na 

sta ym poziomie dla ró nej 

temperatury wody grzewczej.

Czy automatyka kot a mo e dodatkowo 
zmniejszy  zu ycie energii?

M
o e. Dobra automatyka mo e zmniejszy  zu ycie energii nawet o 25%. Najefektywniejsza jest pod 

tym wzgl dem automatyka, która dopasowuje moc kot a do warunków pogodowych. 

Warto te  zastosowa  odpowiedni programator z cyklem dobowym i tygodniowym. W programatorze do-

bowym mo na okre li  godziny pracy kot a w ci gu dnia, a w programatorze tygodniowym – zaprogra-

mowa  prac  kot a w ka dym dniu tygodnia, dzi ki czemu kocio  b dzie pracowa  ze zmniejszon  moc ,

kiedy nikogo nie ma w domu, a tak e w nocy. 

Dom z instalacj  wyposa on  w automatyk  pogodow  trzeba umiej tnie eksploatowa . Je li pomieszcze-

nie trzeba przewietrzy  przez otwarcie okien, nale y to robi  intensywnie i krótko. Na czas wietrzenia po-

winno si  zamkn  zawory termostatyczne, w przeciwnym razie zwi ksz  one temperatur  grzejników, 

co b dzie oznacza  niepotrzebn  strat  energii.

Grzejników nie nale y zabudowywa , zas ania  meblami ani te  ich zakrywa  os onami czy zas onami 

z tkanin, gdy  blokuje to odp yw ciep a do pomieszczenia.

Nie warto te  ogrzewa  pomieszcze  do zbyt wysokiej temperatury. Ka dy stopie  wi cej to nawet o 6% 

wy sze rachunki za ogrzewanie.

Nowoczesne kot y kondensacyjne 

wyposa one s  w automatyk

pozwalaj c  sterowa  procesem 

spalania tak, by urz dzenie wytwarza o

jak najwi cej ciep a kosztem 

minimalnego zu ycia gazu

fo
t.

 V
a

il
la

n
t

Kwasoodporne rury ceramiczne stanowi ce 

wk ad kominowy pozwalaj  na utrzymanie 

w przewodzie spalinowym odpowiedniej 

temperatury, umo liwiaj cej prawid owy ci g

spalin
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Kocio  pulsacyjny mo ne spala  gaz 

ziemny lub propan i osi ga  sprawno

na poziomie 109%
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Kiedy warto zastosowa
pomp  ciep a?

N
ajkrótsza odpowied  brzmi – gdy w pobli u domu 

nie ma sieci gazowej lub trzeba by budowa  bar-

dzo d ugie kilkusetmetrowe przy cze. Pompa ciep a, 

cho  sama jest kosztowna, mo e zapewni  bardzo tanie 

ogrzewanie. W domu o powierzchni 150 m2 – je li zasto-

sowano w a ciwe rozwi zania – ogrzewanie i przygoto-

wanie c.w.u. przez pomp  ciep a mo e kosztowa  oko-

o 1200 z /rok, podczas gdy ogrzewanie takiego samego 

domu gazem lub olejem kosztowa  b dzie co najmniej 

3000 z /rok (a ceny tych paliw ci gle rosn ), a pr dem

elektrycznym – co najmniej 6000 z /rok. 

Pompa ciep a to urz dzenie o najni szych kosztach eks-

ploatacyjnych.

Co mo e obni y  sprawno  kot a
kondensacyjnego?

S
prawno  kot a zale y od jako ci paliwa. Je li jest to gaz, znaczenie 

dla sprawno ci kot a maj : warto  opa owa gazu, jego sk ad, a tak-

e ci nienie w sieci zasilaj cej.

Je li paliwem jest gaz p ynny lub olej opa owy, po ka dej dostawie 

oleju opa owego nale y wyregulowa  kocio  i przeczy ci  palnik. 

Niewykonanie tych czynno ci mo e spowodowa  spadek sprawno ci kot a.

Uwaga! Po redni wp yw na sprawno  kot a mo e mie  jako  wody, 

a zw aszcza jej twardo . Je eli woda jest zbyt twarda, osadza w insta-

lacji kamie  kot owy, czego efektem s  znaczne straty energii i zmniej-

szenie sprawno ci kot a. Z tego wzgl du w instalacjach zasilanych 

tward  wod  nale y stosowa  zmi kczacze. Sprawno  kot a spad-

nie tak e wówczas, gdy temperatura wody powracaj cej b dzie wy -

sza ni  30–40°C.

Jaka jest najwa niejsza ró nica mi dzy kot em a pomp  ciep a?

Z
astosowanie do ogrzewania domu kot a na paliwo sta e, gazowe czy p ynne wi e si  ze zu yciem jednego z tych pa-

liw, bo ca a energia cieplna powstaje w wyniku jego spalania; jest to energia, któr  w ca o ci trzeba kupi . Sprawno

cieplna – czyli stosunek uzyskanego ciep a do warto ci opa owej paliwa – zale y od rodzaju kot a i wynosi 70–96% 

(w kot ach tradycyjnych) i ponad 100% (w kot ach kondensacyjnych).

W pompach ciep a g ównym ród em energii jest darmowe ciep o: gruntu, zbiornika wodnego lub powietrza zewn trznego. Pompa 

ciep a, wykorzystuj c takie ród a mo e podgrzewa  wod  w instalacji grzewczej. Funkcjonuje podobnie jak domowa ch odziarka, 

która ciep o odebrane od umieszczonych wewn trz produktów przekazuje do pomieszczenia, w którym stoi. 

Do „przetransportowania” ciep a z o rodka o ni szej temperaturze do o rodka o wy szej 

temperaturze niezb dna jest energia zu ywana przez spr ark . Stosunek energii ciepl-

nej pozyskanej z dolnego ród a do zu ytej przez nap d pompy nazywamy wspó czynni-

kiem efektywno ci COP (ang. Coefficient of 

Performance). Jego warto  zale y od samej 

konstrukcji pompy i od ró nicy temperatury 

dolnego ród a ciep a, czyli np gruntu  i wody 

w instalacji. Im mniejsza jest ta ró nica, tym 

wy sz  warto  ma wspó czynnik COP. 

W domowych instalacjach grzewczych war-

to  COP waha si  w granicach 3–5, co ozna-

cza, e zu ywaj c 1 kWh energii elektrycz-

nej do nap du pompy ciep a pozyskujemy 

3–5 kWh energii cieplnej do ogrzewania 

domu.

Wynika z tego, e pompa ciep a zu ywaj c

1 kW energii w ci gu godziny, produkuje od 

3 do 5 razy wi cej energii cieplnej.

Pompy ciep a oferowane s  w ró nych 

standardach wykonania, np. wersje 

podstawowe umo liwiaj  sterowanie 

podgrzewaniem wody i obiegami grzewczymi, 

zarz dzanie zasobnikiem buforowym i uk adem 

solarnym oraz wspó prac  z termostatem 

pokojowym. Modele bardziej rozbudowane 

mog  by  dodatkowo wyposa one w pomp

do obiegu solanki, pomp  obiegu grzewczego 

i naczynie wzbiorcze solanki

fo
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Pompy ciep a mog  by  wyposazone w ekran 

z wy wietlaczem w j zyku polskim umo liwiaj cy 

sterowanie prac  ca ej instalcji z pomp  ciep a
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Jak dzia a pompa ciep a zasilaj ca domow  instalacj  grzewcz ?

ród em ciep a do 

ogrzewania domu 

mo e by  grunt, woda lub 

powietrze. S  to ród a

o temperaturze ni szej ni

oczekuje si  w pomiesz-

czeniach, a wi c zada-

niem pompy ciep a jest 

pobranie energii ciepl-

nej z o rodka o ni szej 

temperaturze (np. woda 

gruntowa ma temperatur

7–12°C, a powietrze mo e

mie  nawet 20°C) i prze-

kazanie go do pomiesz-

czenia o wy szej tempe-

raturze (ok. 20°C). 

Wywo uje to skojarzenie 

z pompowaniem ciep a: 

z do u (z o rodka ch od-

nego) do góry (do cieplejszych pomieszcze  w domu).  

Codziennie mamy do czynienia z takim pompowaniem ciep a w na-

szej lodówce czy zamra arce. Z wn trza lodówki, a ci lej z umiesz-

czonych w niej produktów ywno ciowych, jest „wypompowywa-

ne” ciep o, które nast pnie jest przekazywane do pomieszczenia na 

zewn trz lodówki, wskutek czego grzeje ona pomieszczenie, w któ-

rym stoi. Wyobra my sobie teraz, e do wn trza lodówki wp ywa 

w ci g ym obiegu woda ze studni o temperaturze 10°C i po sch o-

dzeniu w lodówce do 5°C wyp ywa z tej e lodówki, a nast pnie jest 

zrzucana do innej studni. Woda ca y czas dostarcza do wn trza lo-

dówki ciep o, które jest z niej zabierane i oddawane na zewn trz lo-

dówki – do pomieszczenia. Tak w a nie – co do fizycznej zasady 

– dzia a pompa ciep a. 

eby mog a dzia a , musi by  zasilana pr dem elektrycznym (lub 

ciep em w przypadku pomp absorbcyjnych), który umo liwia prze-

kazywanie  darmowe-

go ciep a ze ród a na-

turalnego (gruntu, wody, 

powietrza), nazywanego 

ród em dolnym do do-

mowej instalacji grzew-

czej, nazywanej ród em 

górnym. Najwa niejsz

spraw  jest przepompo-

wanie jak najwi cej ener-

gii cieplnej Q kosztem 

jak najmniejszego zu y-

cia energii elektrycznej 

Qe – czyli osi gni cie 

jak najwi kszej spraw-

no ci pompowania cie-

p a, okre lanej wspó -

czynnikiem COP.

COP =

Sprawno  pompowania ciep a jest tym wi ksza, im mniejsza jest 

ró nica temperatury mi dzy odbiornikiem ( ród em górnym) a ró-

d em ciep a ( ród em dolnym). T  zale no  mo na zapisa  wzorem:

COP =           η
p
+ 1,

w którym:

T1 i T2 to wyra ona w kelwinach temperatura ród a i odbiorni-

ka ciep a,

η
p
 jest wewn trzn  sprawno ci  agregatu pompy ciep a i wyno-

si 0,5–0,6.

Jedynka we wzorze odpowiada energii cieplnej pochodz cej wprost 

ze strat energii elektrycznej (zwi zanych z prac  agregatu spr ar-

kowego) pobieranej przez pomp  ciep a.

W domowych instalacjach grzewczych zasilanych pomp  ciep a

COP osi ga warto  od 3 do 6, najcz ciej od 4 do 5.

Schematy dzia ania pompy ciep a

ród em ciep a dla pompy ciep a najcz ciej 

jest grunt, woda lub powietrze

fo
t.

 B
o

s
c

h

zasilanie ciep em

z dolnego ród a

(woda, solanka lub glikol)

powrót och odzonej wody, 

solanki lub glikolu

do dolnego ród a

ród o

dolne

parownik spr arka skraplacz

zasilanie

instalacji

ogrzewania

ród o

górne

powrót z instalacji

ogrzewania

obieg

termodynamiczny

zawór

rozpr ny

górne ród o

dolne ród o

T
2

T
1

Q = COP • Q
e

Q
e
       COP –

energia 

czerpana

z wody, 

gruntu lub 

powietrza

energia elektrycznaczerpana

pobierana do dzia ania systemu 

ogrzewania pomp  ciep a

wspó czynnik sprawno ci 

pompy ciep a zwykle 

przyjmuje warto ci 

od 3 do 6

Q

Q
Qc

T2

T2–T1
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D
om energooszcz dny ma dobr  termo-

izolacj  i mo na przyj , e do ogrza-

nia jego pomieszcze  wystarczy moc grzew-

cza 30 W/m2.

Je li czna powierzchnia ogrzewa-

nych pomieszcze  budynku wynosi np. 

150 m2, to do jego ogrzewania powin-

na wystarczy  pompa ciep a o mocy:

150 m2  30 W/m2 = 4,5 kW.

Je eli ta sama pompa ciep a ma nie tyl-

ko ogrzewa  dom, ale równie  przygo-

towywa  c.w.u. dla czteroosobowej ro-

dziny, to trzeba moc pompy powi kszy

jeszcze o 1,2 kW, bo jedna osoba zu ywa 

przeci tnie na dob  50 l wody o tempera-

turze 45°C, do czego potrzebna jest moc 

grzewcza 0,3 kW.

A zatem do domu energooszcz dnego o po-

wierzchni 150 m2 na potrzeby ogrzewania 

i przygotowania c.w.u. potrzebna jest pom-

pa ciep a o mocy grzewczej ok. 6 kW.

Jaka moc powinna mie  pompa ciep a do domu energooszcz dnego 
o powierzchni 150 m2?

W jaki sposób mo na pobiera  ciep o gruntu na potrzeby 
ogrzewania domu?

C
iep o gruntu mo na pobiera  za po rednictwem:

wymiennika (kolektora) poziomego, czyli w ownicy z rur plastikowych u o-

onych na g boko ci 1,5–2 m. Do uzyskania mocy grzewczej 1 kW trzeba u o y  25–

50 m rur, co zajmuje powierzchni  30–60 m2;

wymiennika spiralnego z rur u o onych w gruncie spiralnie;

wymiennika pionowego z rur wprowadzonych do gruntu na g boko  30–50 m;

dwóch oddalonych od siebie studni: jedna s u y do pobierania wody cieplejszej, 

a druga – do odprowadzania wody och odzonej, z której pobrane zosta o ciep o.

O
to tylko niektóre z nich:

 jest to sposób na korzystanie z dar-

mowej energii z niewyczerpywalnego ró-

d a: gruntu, wody lub powietrza. Stosunek 

potrzebnej do zasilania pompy energii 

elektrycznej do uzyskanej darmowej ener-

gii cieplnej dochodzi do 1:5;

 koszt eksploatacji pompy ciep a ograni-

czony jest do kosztu zakupu energii elek-

trycznej niezb dnej do pracy spr arki;

 wydatki na ogrzewanie domu pomp

ciep a prawie nie zale  od zmian cen pa-

liw (np. gazu czy oleju opa owego), spo-

wodowanych wyczerpywaniem si  zaso-

bów naturalnych czy mi dzynarodowymi 

konfliktami gospodarczymi i polityczny-

mi;

 w przeciwie stwie do innych róde

ciep a, urz dzenia te s  ca kowicie bez-

pieczne (nie gro  wybuchem czy po a-

rem).

Jakie argumenty przemawiaj  za ogrzewaniem domu pomp  ciep a?

Cztery rodzaje ród a dolnego
wymiennik gruntowy spiralny

wymiennik gruntowy 

pionowy

wymiennik 

gruntowy p aski

studnia

czerpalna
studnia

ch onna

pompa

ciep a
pompa

ciep a
pompa

ciep a

pompa

ciep a

ogrzewanie pod ogowe

ogrzewanie pod ogoweogrzewanie pod ogoweogrzewanie pod ogowe

30–150 m
> 15 m
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D
o przesz o ci nale  ju  zniech -

caj ce kosztorysy w granicach 

60 000–70 000 z  za system ogrzewa-

nia pomp  ciep a wraz z monta em. 

Najcz ciej kosztorysy firm mieszcz

si  w granicach od 25 000 do 45 000 z .

Oprócz pompy ciep a zasilana ni  in-

stalacja grzewcza wymaga wykonania 

instalacji dolnego ród a ciep a oraz 

zbiornika c.w.u.

Oto czne koszty takiej instalacji 

w domu o powierzchni oko o 150 m2:

pompa ciep a o mocy 7–10 kW – ok. 

15 000 z ,

zbiornik c.w.u. – 2000–6000 z ,

dolne ród o – od 3000 do 15 000 z ,

w zale no ci od rodzaju systemu,

pozosta e elementy takie jak pompy 

obiegowe, armatura instalacyjna wraz 

z monta em, czyli elementy, które s

te  niezb dne w instalacji zasilanej ze 

róde  konwencjonalnych (np. kot em

gazowym)  – 5000–9000 z . Co cznie 

daje sum  25 000–45 000 z .

O czym warto pami ta ,
kiedy planuje si
ogrzewanie domu pomp
ciep a?

 Najwi ksz  warto  COP, a wi c i najni sze 

koszty eksploatacyjne zapewnia niskotempera-

turowe ogrzewanie pod ogowe i pompa ciep a

typu ciep a woda-woda, gdy  ró nica tempera-

tur mi dzy wynosi zaledwie 20°C (pod ogówka 

30°C, woda gruntowa 10°C).

 Najbezpieczniejszym i niewymagaj -

cym du ej powierzchni gruntu jest system 

solanka-woda z kolektorem pionowym z kilku 

sond g boko ci kilkudziesi ciu metrów.

 Naj atwiejszym inwestycyjnie, bo niewyma-

gaj cym budowy dolnego ród a jest instalacja 

z pomp  ciep a typu powietrze-woda, jednak 

warto  COP tego systemu jest najni sza.

 Najbardziej zaawansowanym technicznie roz-

wi zaniem jest pompa ciep a z bezpo rednim od-

parowaniem czynnika grzewczego, oferowana 

przez nielicznych producentów.

Ile trzeba zainwestowa , eby ogrzewa
dom pomp  ciep a?

P
orównania wymagaj   tylko koszty tych elementów, które ró ni  te insta-

lacje:

z pomp  ciep a: pompa ciep a + zbiornik c.w.u. + dolne ród o: cznie 20 000–

36 000 z ,

z kot em gazowym: kocio  + zbiornik c.w.u. + przy cze: 12 000–28 000 z

(zale nie od rodzaju kot a i sposobu przygotowania c.w.u., a tak e kosztów przy-

cza). O ile koszt przy cza d ugo ci kilkunastu metrów wynosi od 5000 z , to 

dwustumetrowe mo e kosztowa  nawet 12 000 z .

A zatem ca kowity koszt inwestycyjny instalacji z pomp  ciep a: 25 000–45 000 z

mo e by  o 13 000–17 000 z  wy szy ni  instalacji ogrzewania gazowego. 

Wydatki mog  by  porównywalne, je li do instalacji ogrzewania gazowego wy-

bierzemy drogi kocio  kondensacyjny, a d ugo  przy cza gazowego b dzie 

znaczna.

Do analogicznych wniosków prowadzi porównanie z ogrzewaniem olejowym. 

Jak wypada porównanie z kosztami
takiej samej instalacji zasilanej kot em 
gazowym?

Porównanie sumarycznych kosztów ró nych instalacji (inwestycje + 15 lat eksploatacji)

W jaki sposób dobiera 
si  rodzaj wymiennika 
gruntowego?

K
a da inwestycja wymaga indywidualnej 

analizy. Firma oferuj ca pompy ciep a

przede wszystkim powinna zebra  informacje 

dotycz ce warunków gruntowo-wodnych, by 

zaproponowa  optymalne rozwi zanie.

I
m mniejsza ró nica temperatury mi dzy dol-

nym a górnym ród em ciep a, tym ni sze 

koszty eksploatacji, dlatego najlepiej, gdy pom-

pa ciep a wspó pracuje z systemami grzew-

czymi o niskiej temperaturze zasilania. Z tego 

wzgl du najkorzystniej po czy  j  z ogrze-

waniem pod ogowym, którego temperatura 

nie powinna przekracza  30°C ze wzgl du na 

komfort cieplny mieszka ców domu.

Jak dobiera si
ród o górne w domu 

ogrzewanym przez 
pomp  ciep a?
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N
iekoniecznie. Istniej  ab-

sorpcyjne pompy ciep a

wykorzystuj ce energi  ciepl-

n  zamiast energii elektrycz-

nej. Oczywi cie urz dzenia te 

potrzebuj  energii elektrycz-

nej do zasilania elektronicz-

nych urz dze  steruj cych, ale 

jej zu ycie jest porównywalne 

do zapotrzebowania na ener-

gi  urz dze  AGD pracuj cych 

w trybie czuwania. 

Innym nowoczesnym roz-

wi zaniem jest zastosowa-

nie w pompie ciep a silni-

ka gazowego. Rozwi zanie 

to zmniejsza zu ycie energii 

elektrycznej w sezonie letnim 

(na ch odzenie) i zimowym (na 

ogrzewanie). Dodatkow  zale-

t  tego rozwi zania jest mo -

liwo  odzyskania ciep a od-

padowego uwolnionego przez 

p aszcz silnika oraz ze spalin, 

a tak e atwa regulacja pr dko-

ci kompresora poprzez regu-

lacj  dop ywu gazu. 

Ró nice miedzy pomp  ciep a

zasilan  energia elektryczn

a urz dzeniem zasilanym ga-

zem wida  szczególnie w try-

bie ogrzewania. Podczas pracy 

pompy zasilanej gazem wydzie-

la si  du o ciep a odpadowego. 

Obecnie trwaj  badania nad 

mo liwo ciami jego efektyw-

nego zagospodarowania np. do 

ch odzenia absorpcyjnego. Jest 

to jednak kosztowny i skompli-

kowany system. Ciep o odpa-

dowe mo na w prosty sposób 

wykorzysta  do kontrolowania 

wilgotno ci pomieszcze  przez 

ca y rok, a tak e do ogrzewania 

pomieszcze  w zimie. Tym sa-

mym ogranicza si  dodatkowo 

zu ycie energii.

Czy pompa 
ciep a musi 
wykorzystywa
energi
elektryczn ?

Czy pompa ciep a wymaga konserwacji 
i na czym prace te polegaj ?

P
ompa ciep a jak ka de urz dzenie grzewcze wymaga obs ugi serwisowej, jednak nie tak 

cz stej i nie w tak szerokim zakresie jak kocio . Najwa niejszym czynnikiem, na który na-

le y zwróci  uwag  podczas przegl dów jest sprawdzenie odpowiedniego przep yw po obu stro-

nach uk adu. Konieczne jest czyszczenie filtrów ród a dolnego i górnego oraz, w przypadku 

pomp glikolowych, kontrola st enia p ynu niezamarzaj cego. 

W niektórych przypadkach, szczególnie przy urz dzeniach typu woda-woda pracuj cych 

z wod  mocno zmineralizowan , przegl dy serwisowe potrzebne s  cz ciej. Bowiem zanie-

czyszczona woda powoduje osadzanie si  kamienia wewn trz wymiennika i cz sto zapycha 

studnie zrzutowe. 

Pompy ciep a typu powietrze-woda wymagaj  najmniej czynno ci serwisowych. Mo na po-

wiedzie , e same si  czyszcz  podczas funkcji odszraniania parownika, konieczne jest tylko 

sprawdzanie filtra ród a górnego.

Czy warto w domu energooszcz dnym 
zastosowa  ogrzewanie nadmuchowe?

T
ak, ogrzewanie nadmuchowe jest systemem szeroko rozpowszechnionym w USA i Kanadzie, 

a ostatnio zyskuje równie  na popularno ci w Polsce. Do ogrzewania powietrza wykorzy-

stuje si  piec nadmuchowy z wymiennikiem ciep a zasilany gazem, olejem opa owym, ciep

wod  lub wyposa ony w elektryczn  nagrzewnic . Jako ród o zasilania mo na wykorzysta

równie : gazowy kocio  kondensacyjny, pomp  ciep a typu po-

wietrze-powietrze, nagrzewnice powietrza na paliwa sta e lub 

kominek. 

Taki system grzewczy atwo powi za  z wentylacj  mechanicz-

n  z odzyskiem ciep a. Powracaj ce z uk adu wentylacyjnego zu-

yte powietrze przepuszczane jest przez wymiennik krzy owy, 

który umo liwia odzysk pozosta ego ciep a poprzez wymiesza-

nie go ze wie ym powietrzem, p yn cym z czerpni zewn trz-

nej. Tak przygotowane powietrze przechodzi przez filtr, w któ-

rym jest oczyszczone oraz do pieca nadmuchowego, gdzie jest 

ogrzewane. Nast pnie ciep e powietrze wydmuchiwane jest do 

kana ów, którymi jest dostarczane do poszczególnych pomiesz-

cze . Kana y transportuj ce powietrze wykonywane s  zwykle z 

blachy stalowej ocynkowanej i izolowane we n  mineraln  oraz 

warstw  folii aluminiowej. Mo na je równie  wykona  z two-

rzyw sztucznych. Charakteryzuj  si  ma ym ci arem oraz do-

brym stopniem izolacji termicznej i akustycznej. 

Zalet  systemu jest mo liwo  wykorzystywania go w lecie do 

klimatyzowania pomieszcze . W tym celu, na kanale za pie-

cem instaluje si  ch odnic  powietrza, która w okresie letnim, 

b dzie sch adza  powietrze dochodz ce z czerpni. 

Tak wi c koszt inwestycji rozk ada  si  b dzie na dwa systemy 

– grzania i chodzenia. 

Piec nadmuchowy dla domu o potwierdzani 150 m2 kosztuje 

8000–10 000 z , a kompletna instalacja 15 000–20 000 z .

Piec nadmuchowy mo e by  zasilany gazem, 

olejem opa owym lub energi  elektryczn

fo
t.

 M
il
le

r
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