MNIEMANOLOGIA BUDOWLANA
...czyli wyïuskiwanie ziaren prawdy z Internetu
Czïowiek budujÈcy dom ïaknie wiedzy jak kania dĝdĝu, wszak musi podejmowaÊ mnóstwo odpowiedzialnych decyzji w sprawach, na których zwykle siÚ nie zna. Jedni duĝo czytajÈ, inni raczej
pytajÈ: budujÈcych siÚ sÈsiadów, majstrów, szwagra Zenka, który siÚ zna na budowlance, itp.
Tak byïo kiedyĂ. Teraz wchodzi siÚ na jakieĂ forum budowlane, zadaje pytanie i uzyskuje odpowiedě, a nawet dwadzieĂcia odpowiedzi, niekoniecznie zgodnych ze sobÈ. CzÚsto homo internetus deklaruje dumnie postawÚ:
JA JU¿ NIE CZYTAM MAGAZYNÓW PORADNIKOWYCH,
WSZYSTKIEGO SI} DOWIADUJ} NA FORUM.
RzeczywiĂcie, Internet zrewolucjonizowaï wymianÚ informacji i dostÚp do wiedzy. Szkopuï jednak
w tym, ĝe informacje wartoĂciowe sÈ przemieszane z bezwartoĂciowymi, a nawet „wpuszczajÈcymi w maliny”. W tej rubryce chcemy ostrzegaÊ przed forumowÈ dezinformacjÈ, czyli bÚdziemy
siÚ zajmowaÊ wyïuskiwaniem ziaren prawdy z Internetu. Nasz przekaz ma prostÈ konstrukcjÚ. Zadajemy pytanie i przytaczamy przykïadowe odpowiedzi/podpowiedzi z forum (www.forum.
, dyskusyjne i baïamutne .
budujemydom.pl), segregujÈc je na trafne

Pompy ciepïa
Jarosïaw Antkiewicz

Ile za to zapïacÚ?
W dyskusjach o pompach ciepïa najczÚĂciej pojawia siÚ problem
kosztów.
Jako ogrzewanie chciaïbym zastosowaÊ pompÚ ciepïa, ale (…)
nie wiem tak naprawdÚ, czy poniesione przeze mnie koszty nie
bÚdÈ pieniÚdzmi wyrzuconymi w bïoto. Sporo czytaïem na ten temat, równieĝ zorientowaïem siÚ w cenach u niektórych dystrybutorów pomp, ale to sÈ wszystko tak jakby wiadomoĂci teoretyczne.
A co z praktykÈ? No wïaĂnie i tu zwracam siÚ z ogromnÈ proĂbÈ wïaĂciwie do wszystkich forumowiczów posiadajÈcych te cuda
w domu, powiedzcie, jak wyglÈda to u was w praktyce.
Odpowiedzi padajÈ bardzo róĝne, bo koszty zaleĝÈ od konkretnej
sytuacji i wybranej technologii.
Ja do ogrzewania domu 100 m2 wykonanego w konstrukcji drewnianej mam pompÚ NIBE FIGHTER 1240 6 kW:
– koszt pompy: 27 tys. PLN + dolne ěródïo: 10 tys. (ceny na czerwiec 2009)
– dolne ěródïo – kolektor poziomy 450 m w dwóch obiegach
DecydujÈc siÚ na pompÚ z kolektorami pionowymi, trzeba jednak
liczyÊ siÚ ze znacznie wyĝszÈ cenÈ, ze wzglÚdu na duĝy koszt
prac ziemnych (odwiertów).
– 80 000
– [Pompa] Nibe
– odwierty pionowe (sondy)
Z pozoru bardzo znaczne obniĝenie kosztu inwestycji moĝe przynieĂÊ zainstalowanie powietrznej pompy ciepïa (odbierajÈcej ciepïo
z powietrza zewnÚtrznego), jednak tego rodzaju pompy sÈ droĝsze
niĝ urzÈdzenia innych typów, wykorzystujÈce jako tzw. dolne ěródïo grunt lub wody gruntowe.
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dwie studnie

kolektor pionowy

kolektor pïaski

powietrze

Rodzaje ěródïa dolnego – pobrane stÈd ciepïo jest wykorzystywane do ogrzewania domu

Pompy ciepïa powietrze-woda wïaĂnie z powodu trudnych warunków pracy (naraĝenie na warunki atmosferyczne, zapewnienie odmraĝania ukïadu w zimie, itp.) sÈ bardziej zïoĝonÈ, a tym samym
droĝszÈ konstrukcjÈ niĝ pompy ciepïa glikol-woda. O cenie decyduje
tu w duĝej mierze rynek – systemy te konkurujÈ miÚdzy sobÈ.
ChoÊ niewÈtpliwie jest to atrakcyjna alternatywa, w sytuacji, gdy
za instalacjÚ zwiÈzanÈ z dolnym ěródïem trzeba zapïaciÊ bardzo
duĝo, nie wolno jednak zapominaÊ, ĝe pompa powietrzna jest droĝsza w eksploatacji. W tym przypadku COP, czyli wspóïczynnik obrazujÈcy iloĂÊ energii oddawanej w postaci ciepïa w stosunku do
iloĂci pobranej energii elektrycznej, bardzo spada wraz ze spadkiem temperatury zewnÚtrznej, a przecieĝ wïaĂnie wtedy potrzebujemy najwiÚcej ciepïa do ogrzewania.

Kiedy to siÚ zwróci?
W ten sposób dochodzimy do drugiego aspektu kosztów – kosztów
eksploatacji. Inwestycja w pompÚ ciepïa jest stosunkowo droga, dlatego wiÚkszoĂÊ osób zastanawia siÚ, czy i kiedy to siÚ zwróci, dziÚki niĝszym kosztom eksploatacji. Przeciwnicy z góry zakïadajÈ, ĝe
to niemoĝliwe:
Po co komu w dzisiejszych czasach pompa ciepïa? Nie rozumiem. Jeszcze kolektory proponujÚ do tego dodaÊ i …krÚgielniÚ!
KrÚgielniÈ moĝna siÚ chwaliÊ sÈsiadom podobnie jak pompÈ ciepïa! KrÚgielnia siÚ nigdy nie zwróci – podobnie jak pompa ciepïa.
No moĝe za 18 i póï roku....
Sporo jest teĝ opinii wydawanych pochopnie, w oparciu o niepeïne dane.
Mnie tylko wkurza, jeĂli PC reklamujÈ jako taki super sposób na
oszczÚdzanie! A z naszych wyliczeñ nawet tu na forum wychodzi,
ĝe to zupeïna pomyïka.
Zapomina siÚ, ĝe koszty dziaïania pompy ciepïa zaleĝÈ nie tylko od
zapotrzebowania budynku na ciepïo, ale równieĝ od tego, jakie jest
dolne (powietrze, grunt, woda) i górne (ogrzewanie podïogowe czy
grzejniki Ăcienne) ěródïo ciepïa. WymuszajÈc wyĝszÈ temperaturÚ
wody w instalacji, by podnieĂÊ temperaturÚ w pomieszczeniach np.
z 20°C do 22°C, bÚdziemy pïaciÊ wiÚcej z dwóch powodów – bo do pomieszczeñ musi trafiÊ wiÚcej ciepïa, a ponadto COP pompy spadnie.
Jestem zwolennikiem i propagatorem ogrzewania za pomocÈ
pomp ciepïa. Ale uwaĝam, ĝe PC nie sÈ najlepszym rozwiÈzaniem
w przypadku ogrzewania kaloryferami. (…) Pewnie ĝe PC sprawdza siÚ przy ogrzewaniu kaloryferami, tyle ĝe zawsze kosztem
COP, który bÚdzie oscylowaï wokóï 3 – w wiÚkszoĂci sytuacji poniĝej. Równieĝ moc PC powinna byÊ wyĝsza niĝ dla samej podïogówki. Te aspekty naleĝy uwzglÚdniÊ przy planowaniu takiego sposobu ogrzewania.
Czasem odwrotny od zamierzonego skutek powoduje natrÚtny
marketing i nierzetelnoĂÊ sprzedawców.

fot. Oventrop

fot. KAN

½ródïo górne, czyli ogrzewanie podïogowe lub grzejnikowe – to pierwsze jest
korzystniejsze pod wzglÚdem kosztów eksploatacji

MojÈ niechÚÊ do tego urzÈdzenia wytworzyli róĝni sprzedawcy,
przedstawiciele i tym podobni czarodzieje wmawiajÈcy klientom,
ĝe takie urzÈdzenie po 5 latach zwróci mu siÚ w caïoĂci i nic nie
zapïaci za ogrzewanie itp.
Ale czy z tego powodu naleĝy odrzuciÊ same pompy ciepïa? To
tak, jakby nie kupiÊ ĝadnego samochodu, bo ich sprzedawcy sÈ czÚsto nierzetelni, a reklamy gïupie.
Trzeba jednak wnikliwie analizowaÊ oferty, nie daÊ siÚ nabraÊ na
takie wyliczenia, pokazujÈce jak droga jest, porównywana z pompÈ
ciepïa, instalacja na gaz ziemny.
Wydatki jednorazowe:
komin: 5000 zï
przyïÈcze gazowe wraz z kotïem: 10 000 zï
Drzwi ognioodporne 1000 zï
Komin wentylacyjny 2000 zï
Odbiory kominów 300 zï
Suma: 18 300 zï
Wydatki eksploatacyjne:
Kominiarz, serwis kotïa gazowego: 200 zï/rok
Wymiana kotïa po 15 latach eksploatacji 5000 zï
Caïkowite koszty w ciÈgu 30 lat eksploatacji:
18 300 + 30 × 200 + 5000 = 29 300 zï
W kalkulacji nie uwzglÚdniïem kosztów budowy kotïowni jako oddzielnego pomieszczenia, której pompa ciepïa nie wymaga, gdyĝ
równie dobrze moĝe staÊ w garaĝu lub innym pomieszczeniu gospodarczym.
Wydatki dodatkowe w przypadku budynku z pompÈ ciepïa:
pompa ciepïa wraz z wykonaniem dolnego ěródïa: 30 000 zï
Niedostatki tej „kalkulacji” bardzo ïatwo zauwaĝyÊ przy odrobinie wnikliwoĂci.
1. PoproszÚ o dokïadne wraz z eksploatacjÈ wyliczenia dla PC
a nie tylko suche 30 tys., które jest teĝ zaniĝone.
2. Drzwi ognioodpornych w kotïowni nie ma nikt, kogo znam,
wiÚc proszÚ nie naciÈgaÊ.
3. Nie naciÈgaÊ teĝ kosztów kominów – 7000 zï a ponadto sÈ kocioïki z moĝliwym odprowadzeniem spalin przez ĂcianÚ.
4. Od kiedy to PC wyklucza wentylacyjne kominy?
5. Od kiedy to w domu z PC nie potrzebny jest odbiór kominów?
6. Rozumiem, ĝe przez caïy czas PC nie wymaga serwisu i remontów i ĝe przeĝyje kocioï (bo tylko on bÚdzie wymagaï wymiany). (…)
8. Kocioïek spokojnie moĝe staÊ w pomieszczeniu gospodarczym
speïniajÈcym wymagania dla kocioïków gazowych.
9. Wypadaïoby jeszcze dodaÊ przygotowanie c.w.u. (na korzyĂÊ
PC wypadnie) jak mogïeĂ zapomnieÊ.
Uczciwie stawiajÈc sprawÚ, trzeba przyznaÊ, ĝe w typowym domu w przypadku pomp ciepïa na okres zwrotu dodatkowych kosztów inwestycyjnych w porównaniu z ogrzewaniem gazem pïynnym lub olejem opaïowym moĝe siÚgaÊ kilkunastu lat,
w przypadku ogrzewania gazem ziemnym lub wÚglem czas zwrotu moĝe przekraczaÊ „czas ĝycia” samej pompy – o ile oczywiĂcie
ceny paliw nie wzrosnÈ drastycznie.
W wielu jednak sytuacjach w grÚ wchodzÈ takĝe inne czynniki, np. wygoda obsïugi czy raczej bezobsïugowa eksploatacja pomp
ciepïa. Dlatego niektórzy odĝegnujÈ siÚ od patrzenia na instalacjÚ
grzewczÈ przez pryzmat czasu zwrotu kosztów.
Wiem, ĝe taka instalacja jest najdroĝszÈ i niektórzy przeliczajÈ
zwrot kosztów. Ale mam do Was tak myĂlÈcych pytanie, czy przeliczacie zwrot kosztów uïoĝenia parkietu w cenie 170 zï/m2 w stosun-
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...czyli wyïuskiwanie ziaren prawdy z Internetu

Kto to wykona?
Gdy wreszcie zdecydujemy, ĝe chcemy mieÊ pompÚ ciepïa i uda
nam siÚ znaleěÊ odpowiedni model urzÈdzenia, to pozostaje jeszcze
problem wykonania instalacji. Niestety poziom wiedzy wykonawców pozostawia czÚsto wiele do ĝyczenia.
(…) spotkaïam siÚ z duĝÈ niewiedzÈ i niekompetencjÈ samych
przedstawicieli firm oferujÈcych pompy ciepïa oraz instalatorów. Chodzi o kolektory pionowe z odwiertami. KrÈĝy opinia,
ĝe na odwierty do 30 m niepotrzebne sÈ zezwolenia i zawiadomienie odpowiednich organów. Jest to prawda, ale w momencie,
gdy wiercimy studnie. A jeĝeli chodzi o odwierty pod pompÚ ciepïa, zgodnie z Prawem Geologicznym na takie odwierty (w moim
przypadku 2 × 60 m; chociaĝ w tym przypadku nie ma znaczenia czy jest to 10 m, czy 90 m) potrzebny jest projekt prac geologicznych – koszt ok. 1500–2000 zï, podlega on zgïoszeniu odpowiedniemu organowi administracyjnemu. Po wykonaniu prac
naleĝy zïoĝyÊ dokumentacjÚ geologicznÈ – koszt ok. 3500 zï. Po
przejrzeniu kilkunastu ofert nikt nam o tym nie wspomniaï, ba,
niektórzy nawet nie wiedzieli (…)
Wykonawcy czÚsto siÚ tym zbytnio nie przejmujÈ, bo przecieĝ:
zgïoszenie odwiertów jest w gestii inwestora i to od niego zaleĝy,
czy dopeïni formalnoĂci, czy nie…
Okazuje siÚ, ĝe takich puïapek jest wiÚcej.
Moĝna jeszcze dodaÊ, ĝe np. ukïad ze studniami: czerpnÈ i zrzutowÈ, teĝ jest czÚsto robiony bez pozwolenia wodno-prawnego – bo
odwierty sÈ pïytkie... A w rzeczywistoĂci takiego pozwolenia wymagajÈ ze wzglÚdu na duĝy pobór wody na dobÚ.
CzÚsto instalacje powstajÈ bez projektu – bo urzÚdnicy go nie wymagajÈ. Ale to jeszcze nie znaczy, ĝe nie jest potrzebny.
Ja jestem za zrobieniem projektu, niezaleĝnie od tego, czy urzÚdnicy go wymagajÈ. JeĂli inwestor nie jest zadowolony z efektu pracy wykonawcy (ten spartoli robotÚ), to jest na co siÚ powoïaÊ –
umowa powinna byÊ spisana na realizacjÚ konkretnego projektu.
Druga sprawa to ewentualne naprawy, przeróbki itp. Bez projektu
po paru latach nie bardzo wiadomo co, gdzie i jak wykonano. (…)
Teĝ uwaĝam, ĝe projekt powinien byÊ. Nie tylko ze wzglÚdu na
ewentualne niesnaski z wykonawcÈ i naprawy. Po prostu instalacja
z pompÈ ciepïa wymaga duĝo wiÚkszej starannoĂci w obliczeniach
niĝ np. z kotïem gazowym. Jak za to robiÊ obliczenia bez projektu?
A ěle zaprojektowana instalacja bÚdzie nieekonomiczna.
PamiÚtajmy, ĝe instalacja moĝe dziaïaÊ ěle z róĝnych przyczyn.
Powodem kïopotów moĝe byÊ nie sama pompa, ale np. jej ěle zamontowany osprzÚt.
Przypadek tylko sprawiï, ĝe na oficjalne uruchomienie samej
pompy przyjechaï sam jej producent, aby jednoczeĂnie nauczyÊ
nowego instalatora, gdyĝ poprzedni porzuciï pracÚ w firmie, która
robiïa mi caïÈ instalacjÚ. Pompa juĝ dziaïaïa, miaïem ciepïÈ podïogÚ i wodÚ w kranach, ale producent pompy ciepïa wskazaï kolejnemu instalatorowi bïÚdy poprzedniego instalatora. NajwiÚkszym
z nich byïo umieszczenie pomp obiegowych na sztywnych rurach
bezpoĂrednio nad pompÈ w ten sposób, ĝe caïy ciÚĝar i wibracje
tych pomp obciÈĝaïy wymienniki ciepïa w samej pompie, co wedïug jej producenta znacznie ograniczaïo ich czas eksploatacji.
ByÊ moĝe wytrzymaïyby dwa lata gwarancji, ale niedïugo potem
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trzeba by je byïo wymieniaÊ. I to wïaĂnie wedïug mnie jest równieĝ
ukrytym kosztem w pompie ciepïa.
Na szczÚĂcie przez przypadek siÚ o tym dowiedziaïem i po dïugich pertraktacjach z wykonawcÈ zostaïo to wymienione na wÚĝe
elastyczne, które ograniczajÈ te wibracje.
Powaĝnym problemem moĝe byÊ teĝ wadliwie wykonana instalacja
po stronie tzw. dolnego ěródïa ciepïa. Najgorsze jest to, ĝe moĝe siÚ to
ujawniÊ dopiero po kilku latach uĝytkowania.
Najbardziej zgubny jest proces erozji zamroĝeniowej, który zachodzi wokóï rur pod ziemiÈ. Powoli pokrywajÈ siÚ one szronem, lodem. Lód rozpycha grunt wokóï rur, jeĂli po ustÈpieniu lodu grunt
samoistnie siÚ nie obsypie (zaciĂnie), to wokóï rury mamy pustkÚ powietrznÈ (na duĝych gïÚbokoĂciach – praktycznie próĝnia), czyli dobry izolator. W oczywisty sposób wpïywa to na wydajnoĂÊ ukïadu.
(…)
JeĂli popatrzymy na dïuĝsze okresy to wydajnoĂÊ bÚdzie zawsze
spadaÊ. Jak bardzo, to zaleĝy gïównie od rodzaju gruntu. Dlatego jeĂli jakaĂ firma od razu podaje cenÚ pompy + dolne ěródïo, to jest
albo nieuczciwa, albo niekompetentna. ¿eby dobrze wykonaÊ dolne
ěródïo, trzeba najpierw wykonaÊ odwiert próbny i poznaÊ przekrój
gruntu na danej dziaïce. Dopiero wtedy moĝna dobraÊ odpowiedniÈ
liczbÚ i gïÚbokoĂÊ odwiertów z uwzglÚdnieniem spadków wydajnoĂci
przy zastanych warunkach geologicznych.
To trudna i KOSZTOWNA praca.
Z tego co siÚ orientujÚ, wiÚkszoĂÊ instalatorów jej nie wykonuje.
Bo w sumie co ich obchodzi, ĝe komuĂ za 5 lat instalacja podgrzeje dom do maksymalnie 19°C, a po 7 latach do 17°C itd. Gwarancja
juĝ minÚïa... zresztÈ urzÈdzenie jest sprawne, tylko dolne ěródïo
nie... Waĝne ĝeby sprzedaÊ tu i teraz.
Dlatego warto poleciÊ wszystkim trzymanie siÚ nastÚpujÈcych zasad – takÈ odpowiedě dostaï jeden z uĝytkowników forum, pytajÈc
opiniÚ na temat z pozoru bardzo atrakcyjnej oferty.
(…) Zanim podejmiesz ostatecznÈ decyzjÚ, sprawdě:
– dokïadnÈ kalkulacjÚ oferty dla Ciebie (caïoĂÊ kosztów) i porównaj
z innymi ofertami,
– nie licz na obiecywane oszczÚdnoĂci w wysokoĂci 430 000 zï,
sïownie czterysta trzydzieĂci tysiÚcy zïotych (po 25 latach),
– sprawdě dokïadnie, ile CiÚ bÚdzie kosztowaïa ta „doĝywotnia gwarancja” – koszty obowiÈzkowych przeglÈdów,
– wïÈcz funkcjÚ „myĂlenie” przy kontakcie z przedstawicielem firmy.
InstalacjÚ, szczególnie po stronie ěródïa dolnego (tu kolektor pïaski), bardzo
trudno poprawiÊ, dlatego jej zaprojektowanie i wykonanie trzeba powierzyÊ
dobrym specjalistom
fot. Clima Komfort

ku np. do paneli za 30 zl/m2, czy wiecie po ilu latach ta inwestycja
siÚ zwróci? Podejrzewam, ĝe nie przeliczacie w ten sposób, a inwestycja w parkiet siÚ nigdy nie zwróci, ale parkiety sÈ ukïadane!

