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Argumenty energetyczne, projektowe, wykonawcze, ekonomiczne...

Pompy ciep³a powietrze-woda
kontra systemy solarne (1)
W otaczaj¹cym nas krajobrazie zauwa¿a
siê, ¿e w budownictwo jedno- i wielorodzinne, wkomponowa³y siê z powodzeniem kolektory s³oneczne, co oczywiœcie
jest trendem jak najbardziej pozytywnym.
Powstaje jednak pytanie jak du¿a czêœæ
z nas „zawodowców” spogl¹daj¹c na kolektory s³oneczne, analizuje aspekty
techniczne i ekonomiczne ich zastosowania w porównaniu do innych dostêpnych
niekonwencjonalnych Ÿróde³ energii.
Postaram siê przekazaæ Pañstwu dawkê informacji, która pozwoli na nieco inne spojrzenie na zagadnienia zwi¹zane z zastosowaniem kolektorów s³onecznych i pomp
ciep³a, w szczególnoœci powietrze/woda.
Temat nale¿y podzieliæ na dwie p³aszczyzny: rozwi¹zania dla budownictwa indywidualnego oraz rozwi¹zania dla budownictwa wielorodzinnego, basenów, hal
sportowych i przemys³u.
W pierwszej czêœci zajmiemy siê rozwi¹zaniami budownictwa wielorodzinnego,
basenów, hal sportowych itp.

Hala basenu – przyk³ad z ¿ycia
i b³êdy pope³niane podczas
doboru kolektorów

uwa¿y³em, ¿e w danych technicznych
proponuje siê kolektory s³oneczne o powierzchni ca³kowitej 2 m2, powierzchnia
zaœ czynna absorbera wynosi 1,6 m2.
Za³o¿ona du¿a moc dyspozycyjna,
nieadekwatna do warunków
rzeczywistych
Nie wiem, mo¿e siê mylê, ale wed³ug danych helioenergetycznych Polski przeciêtna dawka promieniowania s³onecznego wacha siê w granicach od 967 do 1064 kWh/m2
dla odpowiednio przeciêtnego rocznego
us³onecznienia 1580-1624 h. W uproszczeniu mo¿na powiedzieæ, ¿e jesteœmy
w stanie w ci¹gu 1 h z 1 m2 powierzchni
czynnej KS pozyskaæ 1 kWh energii, zak³adaj¹c „zerowe” straty pozyskania energii
promieniowania s³onecznego.
Jak wartoœci te maj¹ siê do dziesi¹tków
danych podawanych w projektach i danych technicznych KS, pozostawmy bez
komentarza...
Wracamy do analizowanego projektu 70 KS
i 140 kW mocy maksymalnej przy ca³kowi-

tej powierzchni absorpcji na poziomie 112
m2. Wed³ug danych podanych w projekcie
system powinien dysponowaæ moc¹ grzewcz¹ 140 kW, wed³ug danych rzeczywistych
system ten nie pozyska wiêcej ni¿ 112 kW
i to dla najbardziej optymistycznych za³o¿eñ: 100% absorpcji i „zerowe” straty, co
w rzeczywistoœci jest nieosi¹galne. Analizowany system w rzeczywistoœci dostarczy,
oko³o 80-90 kW, czyli oko³o 36% mniej ni¿
przedstawiono to w projekcie [3].
Zbyt du¿o kolektorów, zbyt ma³y dach
Projekt ten postanowi³em przeanalizowaæ
dalej i co zauwa¿y³em? Dach basenu, na
którym maj¹ byæ zainstalowane KS, nie jest
w stanie pomieœciæ 70 p³yt KS i co teraz...?
Wybrano kolektor, a lepiej by³o dobraæ
pompê ciep³a ze wzglêdu na wentylacjê
wymuszon¹
W czasie rekonesansu po obiekcie poprosi³em, by pokazano mi projekt powykonawczy wentylacji wymuszonej obiektu
basenu i zaplecza, dodatkowo te¿ przeSchemat 1
Uproszczony
schemat
blokowy
wentylacji
wymuszonej
basenu

Po przeanalizowaniu wielu projektów
z wykorzystaniem KS – kolektorów s³onecznych, wybra³em jeden doœæ „ciekawy” i chcia³bym przedstawiæ kilka spostrze¿eñ z jego funkcjonowania. Jest to
projekt systemu przygotowania c.w.u. na
miejskim basenie, w którym jednym
z g³ównych Ÿróde³ ciep³a mia³y byæ w³aœnie kolektory s³oneczne.
W projekcie zaproponowano system sk³adaj¹cy siê z 70 paneli KS do przygotowywania c.w.u., o maksymalnej mocy systemu 140 kW. Analizuj¹c dalej projekt za* Artur Karczmarczyk – samodzielny konsultant ds.
pomp ciep³a STIEBEL ELTRON Polska sp. z o.o.,
doktorant AGH
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Schemat 2 Uproszczony schemat blokowy zastosowania pomp ciep³a powietrze/woda WPL23
w systemie wentylacji wymuszonej basenu

prowadzi³em rozmowê z obs³ug¹ techniczn¹. Stan, który zasta³em w du¿ym
uproszczeniu przedstawia schemat 1.
W pierwszej kolejnoœci przeanalizowa³em
zapis rejestratora stacji wentylacji wymuszonej. Zauwa¿y³em, i¿ wartoœci temperatury oraz iloœci powietrza wyrzucanego
na zewn¹trz s¹ na tyle interesuj¹ce, ¿e
mo¿na zastanowiæ siê nad wykorzystaniem systemu pomp ciep³a powietrze/woda serii WPL23.
Temperatura powietrza wyrzucanego na
zewn¹trz kszta³tuje siê w przedziale od
+3 (+5)°C do +22°C, wydajnoœci powietrza do 21 000 m3/h. Przyk³adowo
pompa ciep³a powietrze/woda WPL23
w punkcie pracy P+15/W50 ma moc
grzewcz¹ 19 kW, obci¹¿enie elektryczne
6 kW, wspó³czynnik efektywnoœci COP
3,2 (3,166), do prawid³owej pracy potrzebuje 3500 m3/h powietrza.
Pompy ciep³a (PC) mog³yby byæ wpiête
w system wentylacji wyrzutowej na kana-

le prowadz¹cym do wyrzutni. Umo¿liwia
to zasysanie ciep³ego powietrza zu¿ytego
lub w przypadku du¿ego pomieszczenia
(niewielka iloœæ ciep³ego powietrza kierowana na zewn¹trz), jak i braku pracy
stacji wentylacyjnej zasysanie powietrza
zewnêtrznego do -20°C.
Uproszczony schemat blokowy takiego
rozwi¹zania przedstawia schemat 2.

Kolektory kontra pompy ciep³a –
5 g³ównych aspektów
do rozwa¿enia
Przedstawiona powy¿ej uproszczona analiza obu rozwi¹zañ nasuwa kilka wa¿nych
spostrze¿eñ i zagadnieñ wymagaj¹cych
g³êbszej analizy przedstawionej w piêciu
punktach poni¿ej.
1. Ca³kowite koszty inwestycji a efekt
energetyczny, stopieñ wykorzystania zainwestowanych œrodków.

Tabela 1 Porównanie nak³adów inwestycyjnych i czasów pracy systemu 70 KS i kaskady pomp
ciep³a powietrze/woda 5xWPL23
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Kolektory s³oneczne. W analizowanym
przypadku mamy system sk³adaj¹cy siê
z 70 KS, mo¿na przyj¹æ tu zrycza³towany
wskaŸnik zamontowania 1 p³yty KS –
6000 z³ netto (jest to ca³kowity koszt
systemu solarnego: projekt, koszt kolektorów s³onecznych, automatyki, instalacji
hydraulicznych, grup pompowych, zasobników, wymienników, glikolu, izolacji,
konstrukcji noœnych, niezbêdnych prac
budowlanych podzielony przez liczbê kolektorów).
£¹czny koszt systemu kolektorów s³onecznych sk³adaj¹cego siê z 70 p³yt i mocy maksymalnej oko³o 90 kW wynosiæ bêdzie oko³o 420 000 z³ netto. Bior¹c pod
uwagê analizê zasobów helioenergetycznych Polski, system ten bêdzie pracowa³
do 1600 h w ci¹gu roku (tylko czy z pe³n¹ moc¹? → pkt. 2).
Pompy ciep³a. Ca³kowite koszty inwestycyjne zwi¹zane z kolei z kaskad¹
pomp ciep³a 5xWPL23 dla podobnej mocy oko³o 100 kW (5x19 kW P+15/W50)
wynosi³yby oko³o 215 000 z³ netto. Wliczone s¹ tu koszty: projektu, 5 p.c
WPL23, automatyki, rozdzielni elektrycznej, 2 zbiorników buforowych, pomp
obiegowych, wymienników, instalacji,
kosztów monta¿u itd.
Koszty inwestycyjne zwi¹zane z wykonaniem kaskady pomp ciep³a powietrze/woda s¹ blisko dwukrotnie ni¿sze,
a system ma pe³n¹ dyspozycyjnoœæ mocy,
czyli pracuje wtedy, kiedy pojawia siê zapotrzebowanie na energiê. Za³ó¿my wiêc
jego pracê przez 14 h na dobê, czyli 365
dni – 40 dni (dotyczy przestojów techniczno-technologicznych na rok) x 14 h
= 4550 h pracy systemu kaskady pomp
ciep³a.
Porównanie nak³adów inwestycyjnych
i czasów pracy systemów dla podobnych
mocy oko³o 90-100 kW, przedstawia tabela 1 i chyba... nie wymaga komentarza.
2. Dyspozycyjnoœæ dodatkowego Ÿród³a ciep³a, rzeczywista moc systemu, magazynowanie energii.
Kolektory s³oneczne. Dyspozycyjnoœæ
systemu solarnego jest bardzo ma³a, gdy¿
ograniczona jest wieloma czynnikami:
nas³onecznieniem, zachmurzeniem, por¹
dnia i nocy, dalej por¹ roku – d³ugoœæ dnia
i nocy itd.
Te same czynniki decyduj¹ o tym, ¿e moc
systemów solarnych waha siê w przedziale od 0 kW do mocy maksymalnej (na
marginesie: ilu producentów kolektorów s³onecznych podaje moc swojej p³yty KS w zakresie
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od 0-2 kW – powierzchnia ca³kowita 2,7 m2 powierzchnia czynna 2,5 m2).
W rozwi¹zaniu o tak du¿ych wahaniach
dostêpnej mocy grzewczej systemu oraz
bardzo ograniczonej dyspozycyjnoœci, jesteœmy zmuszeni do magazynowania
energii w dodatkowych zbiornikach buforowych (w pewnym sensie akumulatorach), co znacznie mo¿e podnieœæ nak³ady inwestycyjne.
Pompy ciep³a. Analizuj¹c teraz kaskadê
pomp ciep³a WPL23 powietrze/woda,
moc minimalna jest kilkudziesiêciokrotnie wiêksza ni¿ dla KS (64 kW dla powietrza +2°C – pompy ciep³a do 0 – KS),
a dyspozycyjnoœæ mocy jest praktycznie
nieograniczona. Urz¹dzenia pracuj¹ tylko
wtedy, gdy jest zapotrzebowanie na ciep³o lub w czasie zaprogramowanym przez
inwestora, nastêpnie u¿ytkownika.
3. Rzeczywiste odci¹¿enie istniej¹cego systemu grzewczego na okres
zmniejszonego ca³kowitego zapotrzebowania na energiê – tylko
c.w.u. i podtrzymanie temperatury
wody w niecce basenowej (pokrywane np. z KS lub PC).
Tworz¹c koncepcje dozbrojenia istniej¹cego systemu grzewczego lub projektuj¹c
ca³kiem nowy system grzewczy, powinniœmy kierowaæ siê za³o¿eniem, ¿e KS czy
te¿ PC, pozwol¹ nam odci¹¿yæ Ÿród³o podstawowe, z utrzymaniem niskich w³asnych
kosztów eksploatacyjnych. Wykorzystuj¹c
PC – pompy ciep³a, mo¿emy tak zaprojektowaæ nowy system, by by³o to jedyne Ÿród³o ciep³a, co w przypadku KS jest praktycznie niemo¿liwe do zrealizowania.
Kolektory s³oneczne. W przypadku poddanym analizie zastosowanie kolektorów
s³onecznych jako systemu wspomagaj¹cego ju¿ istniej¹c¹ kot³owniê nie jest zasadne. System ten nie jest bowiem w stanie – zarówno ze wzglêdu na ograniczenia mocy, jak i dyspozycyjnoœæ – w okresie wiosny, lata i wczesnej jesieni zast¹piæ
w 100% istniej¹cego systemu grzewczego, nawet gdy moc minimalna bêdzie na
poziomie kilkudziesiêciu kW. Zmusza siê
tym samym potencjalnego u¿ytkownika
do ci¹g³ego utrzymywania minimalnych
parametrów pracy kot³a, by móg³ w ka¿dej chwili przej¹æ czêœæ lub pe³ne zapotrzebowanie na ciep³o. Przedstawiane
czêsto, bardzo optymistyczne wyliczenia
kosztów produkcji c.w.u. przez systemy
solarne, nie do koñca s¹ spójne z rzeczywistymi kosztami c.w.u. na obiektach,
w których s¹ zamontowane, w ujêciu 365

dni w roku i 24-godzinnej dyspozycyjnoœci. Chwilowy koszt produkcji nie podlega dyskusji z korzyœci¹ dla KS, jednak pamiêtaæ nale¿y o potrzebach w ujêciu ca³ego sezonu oraz o tym, i¿ niekoniecznie
ciep³a woda bêdzie nam potrzebna w po³udnie piêknego s³onecznego dnia, kiedy
jesteœmy np. w pracy, mamy przerwê
technologiczn¹ lub jesteœmy na urlopie.
Wracaj¹c do wczeœniejszej myœli, równie¿
w okresie lata bêdziemy mieli koszty pracy istniej¹cego systemu kot³owego, które
w przypadku lata z kiepsk¹ pogod¹ i ma³ym nas³onecznieniem bêd¹ wysokie.
Pompy ciep³a. Analizuj¹c zastosowanie
kaskady pomp ciep³a WPL23, zauwa¿amy, i¿ dostêpna moc systemu jest praktycznie niezale¿na od warunków atmosferycznych, pory dnia i nocy, zachmurzenia, opadów deszczu itd. i jest w stanie
pokryæ 100% zapotrzebowanie na c.w.u.
i podtrzymanie temperatury wody
w niecce basenowej, co wi¹¿e siê z 100%
odci¹¿eniem istniej¹cego systemu grzewczego, brakiem kosztów utrzymania minimalnych parametrów kot³a, brakiem
kosztów utrzymania systemu w pogotowiu oraz wrêcz brakiem jego pracy i przerzuceniem 100% kosztów eksploatacyjnych na pompê ciep³a.
Koszty pracy systemu kaskadowego pomp
ciep³a – zu¿ycie energii do napêdu sprê¿arek, w porównaniu do sumy kosztów
pracy pomp obiegowych systemu solarnego, kosztów utrzymania kot³ów w gotowoœci oraz kosztów pracy kot³ów przy braku
lub ograniczonym nas³onecznieniu bêd¹
ni¿sze po stronie systemu pomp ciep³a.
4. Koszty projektów, czas i koszty
wykonania instalacji, ewentualnych zmian budowlanych w obiekcie – gospodarnoœæ i odpowiedzialnoœæ za koncepcjê, projekt,
inwestycjê.
Analizuj¹c koszty projektów, prac monta¿owych i przygotowawczych, jak i czas realizacji inwestycji, zauwa¿amy, ¿e koszty
wykonania projektów systemu hydraulicznego i obliczeñ cieplnych KS i PC s¹
porównywalne.
W przypadku systemów KS nie mo¿na jednak zapomnieæ o projektach dodatkowych,
jak projekty: budowlane, obliczenia wytrzyma³oœciowe i zalecanie zmian budowlano-konstrukcyjnych, projekt zmian wiêŸby czy pokrycia dachu budynku. Jeden pusty kolektor to ciê¿ar oko³o 50 kg, do tego
konstrukcje monta¿owe – niejednokrotnie
niestandardowe a specjalne, instalacja hy-

drauliczna, podesty monta¿owo-serwisowe, p³yn itd. Niejednokrotnie system solarny to kilka ton dodatkowego obci¹¿enia
(tylko 70 pustych KS x 48 kg to 3360 kg +
pozosta³a czêœæ systemu = ?), które trzeba
uwzglêdniæ szczególnie w okresie zimowym – obci¹¿enie œniegiem, jak i warunków wietrznych w danym terenie, to s¹ ju¿
dodatkowe koszty projektowe, które nie
wystêpuj¹ w przypadku PC.
Czas monta¿u oraz zakres prowadzonych
prac hydrauliczno-budowlanych, wielkoœæ i bezpieczeñstwo prac brygad monterów (prace na wysokoœciach, dodatkowe uprawnienia), nie wymaga komentarza i przemawiaj¹ za stosowaniem pomp
ciep³a powietrze/woda.
Warto wspomnieæ, w takich momentach,
o gospodarnoœci i wydatkowanych œrodkach: w teorii i na papierze wszystko wydaje siê proste i ma³o skomplikowane –
„kolektory s³oneczne na dachu a ciep³a
woda w zbiorniku”. Projektuj¹c jednak
system, który ma byæ zrealizowany ze
œrodków inwestora (œrodków niejednokrotnie publicznych), projektant powinien przeanalizowaæ proponowane rozwi¹zanie nie tylko pod k¹tem cieplnym,
energetycznym, ale równie¿ pod k¹tem
inwestycyjnym, czy wiêc w danym miejscu zaprojektowane urz¹dzenia spe³ni¹
wymogi i oczekiwania zarówno techniczne, jak i ekonomiczne. Powinien przeanalizowaæ, czy nie da siê zaspokoiæ potrzeb w sposób poch³aniaj¹cy mniejsze
œrodki finansowe, a daj¹cy ten sam, a niejednokrotnie wiêkszy efekt energetyczny
i ekonomiczny. Wiemy, ¿e bardzo ³atwo
siê projektuje, kiedy nie odpowiadamy za
nak³ady inwestycyjne i rzeczywisty ekonomiczny efekt pracy systemu. Czy nie
jest czas, ¿eby to zmieniæ?
5. Koszty bie¿¹ce utrzymania, dozoru, konserwacji, serwisu itd.
Na koniec nie mo¿na zapomnieæ o kosztach bie¿¹cych dozoru, serwisu porównywanych systemów KS i PC.
Kolektory s³oneczne. W przypadku zainstalowania KS np. na dachu konieczne
jest zapewnienie pomostów technicznych
do ewentualnych prac konserwacyjno-serwisowych, ponownie dodatkowe
koszty niewystêpuj¹ce w systemach
pomp ciep³a. Pamiêtaæ nale¿y o kontroli
stê¿enia i w³aœciwoœci czynnika grzejnego
w postaci glikolu, najlepiej propylenowego, niedegraduj¹cego œrodowiska, maj¹cego atest higieniczny, ale drogiego. Trzeba
te¿ pamiêtaæ o jego wymianie, co kilka lat
www.polskiinstalator.com.pl

(oko³o 7-8). Dok³adnie jednak jak czêsto? To zale¿y, ile razy doprowadzono do przegrzania systemu, pocz¹tku krystalizacji glikolu. Sytuacja taka zdarza siê, gdy system KS pracuje, a brak jest
odbioru ciep³a np.: postoje technologiczne basenów krytych
w okresie miesi¹ca sierpnia, okres po zmagazynowaniu ciep³a
w zbiornikach buforowych, zasobnikach c.w.u., przerwy urlopowe. Pamiêtaæ te¿ nale¿y o bie¿¹cych kontrolach automatyki
i pomp obiegowych pracuj¹cych czêsto w trudnych temperaturowo warunkach.
Pompy ciep³a. Serwis i dozór pomp ciep³a polega na corocznej
kontroli parametrów termodynamicznych pracy urz¹dzenia
i kontroli automatyki. Kontrolê automatyki i automatyczny dozór urz¹dzenia zapewniaj¹ nam w przypadku pomp ciep³a serii
WPL23 systemy DCO Activ, które umo¿liwiaj¹ zdaln¹ kontrolê
i regulacjê systemu. Koszty zwi¹zane z takim nadzorem zwi¹zane s¹ tylko z kosztami przekazywania danych, producent pomp
ciep³a serii WPL23 w rozwi¹zaniach kaskadowych wlicza system DCO Activ w koszt systemu kaskadowego.

Wnioski
„Nie wszystko z³oto, co siê œwieci”, mo¿na powiedzieæ po
przeprowadzonej analizie zastosowania kolektorów s³onecznych, nie zawsze to, co na pierwszy rzut oka jest oczywiste
i op³acalne bêdzie takie po realizacji i w trakcie eksploatacji.
Warto wiêc przed podjêciem decyzji o inwestycji w system kolektorów s³onecznych, a nie w system pomp ciep³a, samemu
przeanalizowaæ wszelkie aspekty techniczne, wykonawcze
i ekonomiczne danego przedsiêwziêcia, zarówno te „za”, jak
i „przeciw”, pomimo na pozór oczywistych korzyœci energetycznych i ekonomicznych.
Warto o tych porównaniach i analizach pamiêtaæ szczególnie
przy wydatkowaniu bardzo du¿ych, œrodków publicznych, jak
i te¿ prywatnych, wspó³finansowanych z ró¿nych Funduszy Unii
Europejskiej czy te¿ naszych krajowych – NFOŒ, WFOŒ, EKOFUNDUSZU i innych.
Nie oceniam tutaj kompetencji ani te¿ wiedzy i umiejêtnoœci
osób odpowiedzialnych za dysponowanie œrodkami finansowymi, jedynie jako jeden z wielu, proszê o wg³êbn¹ analiz¹ porównawcz¹.
W drugiej czêœci tego artyku³u postaram siê przedstawiæ analizê
zastosowania kolektorów s³onecznych i pomp ciep³a powietrze/woda w domu jednorodzinnym wyposa¿onym w kot³owniê
gazow¹, olejow¹, wêglow¹ czy te¿ inn¹. Uczyniê to z myœl¹
o wielu u¿ytkownikach, którzy ju¿ maj¹ jakiœ system grzewczy,
chc¹ zaœ ograniczyæ koszty przygotowania c.w.u.
Autor zastrzega, i¿ koszty inwestycyjne s¹ szacunkowe i zastrzega sobie mo¿liwoœæ ich zmian.
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