DOM Z POMPk CIEPA
DO
DOM

30

lat
wynosi czas ĝycia instalacji
pompy ciepïa wbSzwecji

Wbpompach ciepïa liderem Ăwiatowym jest Szwecja. Ma najdïuĝsze
ibnajwiÚksze doĂwiadczenie wbeksploatacji pomp ciepïa (wbponad
90% domów jest instalacja pompy ciepïa). Obecnie obserwuje siÚ
wbSzwecji drugÈ falÚ zapotrzebowania na p.c. do wymiany starych,
ponad 30-letnich instalacji. Powodem wymiany jest bardziej zuĝycie
moralne niĝ fizyczne starej instalacji, tj. chÚÊ zamiany na bardziej
nowoczesne rozwiÈzania.

Bezobsïugowo
ibniezawodnie

Eksploatacja
ibkonserwacja pomp
ciepïa

Wbrew wyraĝanym
czÚsto obawom
serwis napraw
poawaryjnych instalacji
pompy ciepïa nie jest
trudniej dostÚpny
niĝ wbprzypadku
ogrzewania kotïem.
Pompa ciepïa zbzaïoĝenia jest urzÈdzeniem bezobsïugowym. Jak nowoczesna lodówka – kiedyĂ uciÈĝliwa byïa koniecznoĂÊ
rozmraĝania lodówki co jakiĂ czas. Zgoda,
ale urzÈdzenie bezobsïugowe niekoniecznie musi byÊ bezawaryjne. Wszystko moĝe
siÚ zepsuÊ. Obawa obserwis naprawczy pompy ciepïa jest istotnÈ przeszkodÈ wbekspansji tej technologii. Tak jest wbPolsce, gdzie
ciÈgle uwaĝa siÚ, ĝe pompy ciepïa to ciekawostka techniczna, oferowana przez maïe
firmy, których gwarancje niewiele mogÈ
wbprzyszïoĂci znaczyÊ. WbEuropie pompa ciepïa jest juĝ podstawowÈ technologiÈ
ogrzewania domów. ProdukcjÈ pomp ciepïa
zajmujÈ siÚ duĝe, stabilne firmy obwieloletnim doĂwiadczeniu ibmasowej skali produkcji. WbSzwecji, która jest niekwestionowanym liderem Ăwiatowym wbpompach ciepïa,
dziaïa obecnie 10 renomowanych producentów (30 lat temu byïo ich 120). Podobnie jest
wbAustrii, Niemczech, Szwajcarii. AbPolska
leĝy wbEuropie. Polskie firmy zbreguïy
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sprzedajÈ ibinstalujÈ urzÈdzenia produkowane przez renomowane firmy zagraniczne,
wbkaĝdym razie dotyczy to serca pompy ciepïa – kompresora (agregatu sprÚĝarkowego).
Nie ma wiÚc ĝadnych obaw obserwis pomp
ciepïa, które zresztÈ psujÈ siÚ niezmiernie
rzadko. Poza pompÈ ciepïa, instalacja wÚzïa cieplnego to zwykïe rurki, zawory, pompy obiegowe, zbiornik – znane kaĝdemu
hydraulikowi. NajwiÚksze obawy mogÈ budziÊ ewentualne kïopoty eksploatacyjne
zwiÈzane ze ěródïem dolnym. Szczególnie
wbukïadzie otwartym woda-woda zbdwiema
studniami. Rozpatrzmy najwaĝniejsze potencjalne problemy (niesprawnoĂci).
Ukïad otwarty ěródïa dolnego, tj. dwie studnie, jest zbnatury rzeczy bardziej podatny
na niekorzystne oddziaïywania niekontrolowanych przez czïowieka czynników niĝ
ukïad zamkniÚty zbkolektorem gruntowym
(poziomym lub pionowym) wypeïnionym
solankÈ. CzÚsto wyraĝane sÈ obawy obniedïugi czas ĝycia studni – zarówno czerpal-
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nej, której wydajnoĂÊ zbczasem moĝe siÚ obniĝyÊ, jak teĝ zrzutowej, której chïonnoĂÊ
moĝe nie byÊ wystarczajÈca po pewnym czasie. JeĂli juĝ tak siÚ stanie, to trzeba wywierciÊ nowe studnie. Innym kïopotem systemu woda-woda moĝe byÊ zïa jakoĂÊ wody
– duĝa zawartoĂÊ ĝelaza (>0,2bmg/l) ibmanganu (>0,1bmg/l), jak równieĝ bardzo wysoka twardoĂÊ. Do producenta pompy ciepïa
naleĝy ocena, czy zïe parametry wody mogÈ
istotnie wpïynÈÊ na niszczenie lub zïÈ pracÚ
pompy ciepïa. Groěne ibniestety doĂÊ czÚste
wbnaszych warunkach jest nadmierne zaĝelazienie wody. ¿elazo nie jest szkodliwe, dopóki siÚ nie utleni. Osad tlenku ĝelaza moĝe
„zatkaÊ” wymiennik, takĝe studniÚ chïonnÈ. Dlatego wbprzypadku mocno zaĝelazionej wody niezmiernie waĝne jest, by caïy
ukïad od poboru wody wbstudni czerpalnej do zrzutu wbstudni chïonnej byï szczelny
ibnie „nabieraï” powietrza. Zanieczyszczony
wymiennik moĝna zregenerowaÊ (oczyĂciÊ),
ale trudno godziÊ siÚ na eksploatacjÚ syste-

Eksploatacja ibkonserwacja pomp ciepïa

Kiedy dotacja na p.c.?
Sïynna dotacja 45% do kredytu na kolektory sïoneczne (patrz publikacja na www.budujemydom.pl) jest
skierowana na zaledwie 10% domowego zuĝycia energii cieplnej. Dlaczego wïadze nie interesujÈ siÚ racjonalizacjÈ wytwarzania pozostaïych 90% energii cieplnej,
które moĝna uzyskaÊ zbpompy ciepïa?
Wbdomowych instalacjach
hybrydowych (p.c. +
kolektory sïoneczne) roczne
zapotrzebowanie na energiÚ
cieplnÈ do wytwarzania c.w.u.
jest pokrywane wbpoïowie
przez kolektory sïoneczne.
Zatem udziaï kolektorów
sïonecznych wbwytwarzaniu
energii cieplnej zuĝywanej
przez dom mieszkalny wynosi
½ od 20%, czyli 10%. Natomiast
p.c. wytwarza pozostaïÈ
poïowÚ energii cieplnej dla
c.w.u. ibwbcaïoĂci pokrywa
zapotrzebowanie na ciepïo do
ogrzewania domu, abwiÚc p.c.
wbsystemie hybrydowym (p.c.
+ kolektory) dostarcza 90%
energii cieplnej. OczywiĂcie,
wbsystemie p.c. bez kolektorów
p.c. moĝe wytwarzaÊ 100%
energii cieplnej dla ogrzewania
ibc.w.u.

 80% – ogrzewanie
 20% – c.w.u. –
ciepïa woda uĝytkowa

 50% – p.c.
 50% – kolektory
sïoneczne

Zapotrzebowanie domu mieszkalnego na energiÚ cieplnÈ

mu, wbktórym co póï roku trzeba wykonywaÊ kïopotliwe czyszczenie.
Niektórzy producenci oferujÈ opcjonalnie parowniki wbspecjalnym wykonaniu,
odpornym na korozyjne dziaïanie wody
ob„zïych” parametrach. Stosuje siÚ teĝ dodatkowy wymiennik ciepïa odporny na
„zïÈ” wodÚ. Wbobiegu wtórnym takiego wymiennika, poĂredniczÈcym pomiÚdzy wodÈ
ze studni abparownikiem pompy ciepïa, krÈĝy woda zb10% zawartoĂciÈ etylenu.
Najbardziej podatne na uszkodzenia sÈ elementy mechanicznie czynne, wbktórych wystÚpuje ruch, abwiÚc pompa czerpalna (wbsystemie woda-woda) ibpompy obiegowe. SÈ to
awarie, które potrafi usunÈÊ kaĝdy hydraulik.
Psychologicznie zrozumiaïe sÈ silne obawy obuszkodzenia wbmiejscach niedostÚpnych, abwiÚc wszelkie nieszczelnoĂci rur
wbogrzewaniu podïogowym albo rur kolektora poziomego, zagrzebanych prawie 2 metry pod poziomem gruntu. Obile zbogrzewaniem podïogowym, stosowanym wbPolsce
dïuĝej ibmocno juĝ rozpowszechnionym,
oswoiliĂmy siÚ ibwierzymy wbjego niezawodnoĂÊ, obtyle czÚsto zbobawami myĂlimy obkïopotach zbnieszczelnymi rurami pod ziemiÈ.
Otóĝ prawdopodobieñstwo wystÈpienia nieszczelnoĂci rur kolektora gruntowego jest
niezwykle maïe (obile nie wystÈpiÈ naraĝenia
mechaniczne). Trzeba tylko pilnowaÊ jednej
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zasady – ĝadnych poïÈczeñ pod ziemiÈ. Nie
tylko skrÚcanych, ale równieĝ klejonych czy
spawanych. Kaĝda pÚtla musi byÊ zbjednego
kawaïka rury. No ibĝeby rury pochodziïy od
renomowanego producenta.
NajczÚĂciej ěródïem kïopotów jest tzw.
czynnik ludzki. Wbcodziennej eksploatacji
czïowiek ma maïe szanse zepsucia czegokolwiek, natomiast moĝe „narozrabiaÊ” na
etapie projektowania ibwykonawstwa. DoĂÊ
czÚstym bïÚdem jest zïe okreĂlenie zapo-
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trzebowania domu na energiÚ, bïÚdne oszacowanie mocy pompy ciepïa ibmocy dolnego ěródïa. Przewymiarowanie mocy pompy
ciepïa, wykonanie instalacji c.o. na zbyt
wysokÈ temperaturÚ (wbĝargonie fachowców – na zbyt wysokie parametry), niewïaĂciwe wyliczenie parametrów dolnego ěródïa – to bïÚdy, które odbijajÈ siÚ na kosztach
eksploatacji ibszybszym zuĝyciu niektórych
elementów.
Praktyka wskazuje, ĝe jeĂli juĝ wystÈpi awaria, to najbardziej prawdopodobnÈ jej
przyczynÈ jest zwykïe niechlujstwo wykonawców. Poniewaĝ instalacja jest rozbudowana, abistotnym jej elementem jest kolektor gruntowy, to niechlujny wykonawca ma
spore moĝliwoĂci „napsocenia”, zaczynajÈc
od bïÚdów montaĝowych, abkoñczÈc na wlaniu do rur kolektora zbyt sïabego roztworu
glikolu (ciecz moĝe zamarznÈÊ ibzniszczyÊ
wymiennik).
ReasumujÈc, moĝna stwierdziÊ, ĝe system
ogrzewania pompÈ ciepïa jest wbeksploatacji
tani, bezobsïugowy ibcharakteryzuje siÚ wysokim stopniem niezawodnoĂci.
Nie moĝe byÊ inaczej, bo pompa ciepïa jest juĝ rozwiÈzaniem stosowanym
wbEuropie na skalÚ masowÈ.
Najbardziej przekonywajÈcym argumentem za stosowaniem pomp ciepïa bez obaw
obich awaryjnoĂÊ jest wzrost rynku p.c.
wbEuropie (+110% wbostatnich 5 latach).
WbSzwecji, Szwajcarii, Austrii i Niemczech
wiele instalacji pracuje juĝ ponad 30 lat.
Gdyby byïy powaĝniejsze problemy zbich
awaryjnoĂciÈ, zapewne powstrzymaïoby to
kolejnÈ generacjÚ klientów. 
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Rynek pomp ciepïa wbEuropie. Wbkryzysowym 2009 roku spadek – 10%, ale wbokresie
piÚciu ostatnich lat wzrost +110%
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