W TECHNICE
Trzy aspekty stosowania
pomp ciep³a:
1. uwagi na temat
porównywania pomp
ró¿nych producentów,
2. dlaczego g³êbokoœæ
odwiertów (wymienników
pionowych) powinna wynosiæ
co najmniej 80-100 m?
3. dlaczego pompa ciep³a nie
osi¹ga mocy, jak¹ podaje
producent?
Odpowiada:
Leszek Przyby³a
Prezes zarz¹du
Solis
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ad. 1
Porównuj¹c dane pomp ciep³a ró¿nych
producentów nale¿y siê upewniæ, ¿e porównujemy te same dane.
Parametry pomp ciep³a pochodz¹cych od
rozmaitych producentów ró¿ni¹ siê znacz¹co. Na przyk³ad podawana przez jednego wytwórcê moc grzewcza dla tych
samych punktów pracy (np. 0/35°C) mo¿e byæ inna od deklarowanej przez konkurencyjn¹ firmê stosuj¹c¹ tak¹ sam¹
sprê¿arkê. Dzieje siê tak, poniewa¿ jedni
producenci podaj¹ parametry dla temperatury parowania, inni dla temperatury
Ÿród³a/zasilania, jeszcze inni dla wartoœci
œrednich.
Dlatego warto wiedzieæ, co oznaczaj¹ terminy, których u¿ywaj¹ w swoich ofertach
firmy. Je¿eli oferent nie zdefiniowa³

w sposób precyzyjny, co oznacza np.
0/35°C – 10 kW nale¿y poprosiæ o wyjaœnienie czego dotycz¹ liczby, szczególnie
ta pierwsza.
Temperatura Ÿród³a: temperatura wody/glikolu zasilaj¹cej pompê ciep³a. Niektórzy producenci podaj¹ moce dla temperatury œredniej (zasilania i powrotu).
Temperatura parowania: temperatura
odparowania czynnika ch³odniczego,
z regu³y jest o 3-6 K ni¿sza od temperatury powrotu do Ÿród³a, a 7-11 K ni¿sza
od temperatury zasilania Ÿród³a. Czasami
nazywana jest te¿ temperatur¹ odparowania. Temperatura parowania jest wyliczana z ciœnienia czynnika panuj¹cego
w parowniku.
Temperatura zasilania: temperatura wody wychodz¹cej z pompy ciep³a. Dla
ogrzewañ œciennego i pod³ogowego do
45°C, dla grzejnikowego do 65°C.
Temperatura skraplania: temperatura,
w której nastêpuje w skraplaczu przemiana czynnika gazowego na ciek³y.
W dobrze dobranym skraplaczu i w³aœciwych przep³ywach jest ok. 2-4 K wy¿sza
od temperatury zasilania. Temperatura skraplania jest wyliczana z ciœnienia
skraplania.
COP (Coeficiency Of Performance) –
wspó³czynnik wydajnoœci/sprawnoœci.
Dla pomp ciep³a jest wynikiem dzielenia
mocy grzewczej przez iloœæ dostarczonej
energii elektrycznej. Informuje o efekcie
zysku energetycznego tj. ile jednostek
energii uzyskujemy, dostarczaj¹c jedn¹
jednostkê energii elektrycznej. Reszta
energii pobierana jest z otoczenia.
W pompach ciep³a moc ch³odnicza dodana do mocy elektrycznej nigdy nie mo¿e
byæ równa mocy grzewczej. Jak ka¿de

Rys. 1 Wykres strat i sprawnoœci pomp ciep³a

urz¹dzenie pompa ciep³a traci energiê
(silnik sprê¿arki, opory przep³ywu itp.).
Dodatkowo potrzebna jest energia dla
sterowania prac¹ (sterownik, styczniki
itp.). W przypadku pomp ciep³a straty te
z regu³y wynosz¹ od 3 do 7% (wykres
sprawnoœci) i powinny byæ ujête w szczegó³owych tabelach doboru. Producenci
pomp czêsto podaj¹ moc grzewcz¹, jako
moc ch³odnicz¹ dodan¹ do mocy elektrycznej, co nie mo¿e byæ prawd¹. Nale¿y
wówczas za³o¿yæ, ¿e rzeczywista moc
grzewcza jest 5-10% ni¿sza od deklarowanej w zale¿noœci od warunków pracy.
Wspó³czynnik sprawnoœci bêdzie równie¿
ni¿szy o ww. wartoœæ.
W wiêkszych instalacjach nie nale¿y zapominaæ o energii cieplnej wytwarzanej
przez silniki pomp obiegowych.
Pompa Ÿród³a dolnego ma za zadanie
przet³oczenie wody b¹dŸ roztworu wody
z glikolem ze Ÿród³a dolnego (kolektora,
studni) do wymiennika pompy ciep³a
(parownika), gdzie nastêpuje proces parowania czynnika (odbioru energii).
W wiêkszoœci analiz sprawnoœci energia
elektryczna niezbêdna do napêdu pompy Ÿród³a jest pomijana, a jest drugim
(po sprê¿arce) najwiêkszym konsumentem energii elektrycznej. Analizuj¹c energiê pompy ciep³a wraz z pomp¹ gruntow¹, zmienia siê kalkulacja oszczêdnoœci,
a wspó³czynniki sprawnoœci nie wygl¹daj¹ tak, jak pokazuj¹ to katalogi producentów.
Dobór pompy Ÿród³a dolnego. Zadaniem
pompy Ÿród³a dolnego jest przepompowanie mieszaniny glikolu z wod¹ przez kolektor gruntowy lub sondê g³êbinow¹
w takiej iloœci, aby uzyskaæ ró¿nicê tempe-

Rys. 2 Wykres wymaganego przep³ywu przez parownik w funkcji
temperatury zasilania
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Ankieta rynkowa

ratury pomiêdzy zasilaniem i powrotem
pompy na poziomie z regu³y 5 K. Przy
spadku T zasilania poni¿ej 5°C przep³yw
powinien byæ zwiêkszony.
W powszechnie stosowanych rozwi¹zaniach pompy obiegowe dobiera siê na
najwy¿sze obci¹¿enie cieplne parownika
(100% na wykresie). W nowoczesnych
pompach ciep³a przep³yw przez parownik
(obwód Ÿród³a) jest dopasowywany do
faktycznego zapotrzebowania i jest stale
nadzorowany przez sterownik za pomoc¹
czujników i falownika. W niskiej temperaturze skraplania wymagany przep³yw jest
do 40% wiêkszy ni¿ w wysokiej temperaturze rzêdu 55-60°C. Pompy gruntowe
sterowane za pomoc¹ falowników dobiera siê na 90% wydatku nominalnego. Sterownik za poœrednictwem falownika
w sposób ci¹g³y steruje wydatkiem pompy obiegowej w zakresie 75-120% mocy
nominalnej, zapewniaj¹c wymagany przep³yw przez parownik. Z takiego rozwi¹zania wynika wiele korzyœci dla inwestora:
zaoszczêdzona energia do napêdu pompy, ni¿szy koszt inwestycyjny, wiêksza
trwa³oœæ pompy.
ad. 2
Pierwsze 5 m w okresie zimy nale¿y traktowaæ jako stratê energetyczn¹. Œrednia
temperatura zasilania pompy ciep³a
w okresie sezonu grzewczego wynosi ok.
5°C. Poniewa¿ temperatura gruntu do
5 m g³êbokoœci czêsto nie przekracza 5°C
nastêpuje wrêcz utrata energii. Kolejne
ok. 10 m jest regionem neutralnym. Poniewa¿ temperatury zasilania pompy ciep³a i gruntu s¹ na podobnym poziomie,
nie nastêpuje wymiana energii (ciep³a)
lub je¿eli wystêpuje, to na pomijalnie niskim poziomie. Przyjmuje siê, ¿e od ok.
10-12 m nastêpuje pobór energii z gruntu. Ograniczeniem g³êbokoœci dla odwiertów jest poziom ok. 140 m – nie jest to
ograniczenie techniczne, a raczej wynikaj¹ce z faktu, i¿ dla stosowanych rur PE
opory przep³ywu znacznie wzrastaj¹ dla
d³ugoœci powy¿ej 300 m.b. (150x2). Wiercenie g³êbiej okupione by³oby wiêc nad-
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miernym zu¿yciem
energii elektrycznej
do napêdu pomp
obiegowych (Ÿród³a) podczas eksploatacji. Decyduj¹c siê na odwierty
np. 60 m, nale¿y
pamiêtaæ, ¿e 20%
takiego odwiertu
jest wydatkiem nieprzynosz¹cym prawie ¿adnych korzyœci energetycznych.

Rys. 3 Profil temperaturowy gruntu
ad. 3
Przyczyn mo¿e byæ wiele. Poni¿ej zostan¹
omówione te, z którymi spotykam siê najczêœciej.
Napiêcie zasilania. Oferowane na rynku
pompy ciep³a s¹ przystosowane do zasilania napiêciem trójfazowym 400 V. Zdarza
siê, ¿e obiekt inwestora jest zasilany napiêciem 380 V. W takim przypadku wydajnoœæ
sprê¿arki bêdzie ok. 5% mniejsza. Przed
dokonaniem wyboru modelu pompy ciep³a nale¿y siê upewniæ, jakie napiêcie jest
w naszej rozdzielni. Dobr¹ praktyk¹ jest dokonanie pomiarów pod obci¹¿eniem.

le dobrane pompy obiegowe
• Zadaniem pompy Ÿród³a dolnego jest
przepompowanie mieszaniny glikolu
z wod¹ przez kolektor gruntowy lub
sondê g³êbinow¹ w takiej iloœci, aby
uzyskaæ ró¿nicê temperatury pomiêdzy
zasileniem i powrotem pompy na poziomie z regu³y ∆T = 5 K. Jeœli spadek
temperatury jest wiêkszy, parownik nie
osi¹ga swojej wydajnoœci i zalecam wtedy wymianê pompy (czasami wystarczy
tylko zwiêkszenie prêdkoœci obrotowej).
Dla spadku T zasilania ze Ÿród³a poni¿ej
4°C, zaleca³bym zwiêkszenie przep³ywu.
• Zadaniem pompy odbioru jest przet³aczanie wody z pompy ciep³a do np. zbiornika buforowego/sprzêg³a. W³aœciwie dobrana pompa powinna zapewniæ ró¿nicê
temperatury na poziomie ∆T = 5-7 K.

Zbyt niska ró¿nica temperatury na najni¿szym biegu oznacza przewymiarowanie
pompy, a co za tym idzie zbyt du¿e zu¿ycie energii elektrycznej. W przypadku,
gdy na najwy¿szym biegu ró¿nica temperatury jest wiêksza ni¿ 7 K, nale¿y pompê
bezwzglêdnie wymieniæ na wiêksz¹.

Instalacja bez zbiornika buforowego
W celu zapewnienia odpowiedniego przep³ywu wody przez pompê ciep³a oraz instalacjê grzewcz¹ zaleca siê stosowanie
zbiornika buforowego pe³ni¹cego rolê
sprzêg³a hydraulicznego i bufora zarazem.
Spotka³em kilka instalacji bez takiego
zbiornika i ¿adna nie pracowa³a wg parametrów za³o¿onych przez producenta.
Zbiornik buforowy pe³ni kilka zadañ:
• najwa¿niejsze to rozdzia³ przep³ywu objêtoœciowego obiegu pompy ciep³a
z wymaganym utrzymaniem ró¿nicy
temperatury na poziomie 5-7°C i obiegu grzewczego, w którym ró¿nica temperatury mo¿e wahaæ siê od 7 do 15°C;
• w niewielkim stopniu zezwala na buforowanie energii w okresach, gdy energia
elektryczna jest tañsza (taryfa nocna);
• eliminuje czêste w³¹czanie i wy³¹czanie
siê sprê¿arki w okresach niskiego zapotrzebowania na energiê ciepln¹, zwiêkszaj¹c trwa³oœæ wszystkich jej elementów;
• w uk³adach biwalentnych zabezpiecza
pompê ciep³a przed nadmiern¹ temperatur¹ powrotu wody.
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1. 1500-2000 szt. rocznie
2. moc sprzedanych przez firmê pomp ciep³a to 2.5 MW (116 szt.)
3. rok 2007 charakteryzowa³ siê du¿ym wzrostem zainteresowania klientów
4. dalszy wzrost, przyspieszaj¹cy
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