POMPY CIEPŁA / vs. kolektory słoneczne

Kolektor słoneczny czy
pompa ciepła – co wybrać (cz. 2)
Kontynuując analizę porównawczą pomp ciepła i kolektorów słonecznych, zostanie przeprowadzona analiza ekonomiczna kosztów przygotowania i komfortu c.w.u. z uwzględnieniem rocznego współczynnika pokrycia przez pompę
ciepła i kolektor słoneczny.
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POMPY CIEPŁA / vs. kolektory słoneczne
Przy szacowaniu kosztów eksploatacyjnych przygotowania c.w.u.
przez pompę ciepła i kolektor słoneczny ważnych jest kilka zagadnień, między innymi:
• rozpatrywany przypadek projektowy,
• dostępność źródła ciepła, roczny współczynnik pokrycia energii na c.w.u.,
• komfort c.w.u. (dobowe dostępne ilości),
• wysokość kosztów przygotowania ciepłej wody,
• nakłady inwestycyjne (omówione w cz. 1 artykułu – GLOBEnergia
3/2010); czas zwrotu różnicy nakładów inwestycyjnych do źródła podstawowego.

Tab. 2. Porównanie średnich obszarowych wartości temperatury powietrza (oC) w Polsce w okresie 1961–1900 i 1991–2000 [3]
Okres

Miesiąc
I

II

III

IV

V

VI

VII

Rok
VIII

IX

X

XI

XII

1961 -1990 -2,8 -1,6 2,2

7,3 12,8 16,0 17,3 16,8 13,0 8,5

3,4 -0,7 7,7

1991 -2000 - 0,9 -0,1 2,8

8,3 13,1 16,3 18,2 17,9 13,1 8,3

2,7 -0,7 8,3

Rozpatrywany przypadek projektowy
Przykład domku jednorodzinnego, rodzina pięcioosobowa,
potrzeby dzienne c.w.u. 300 litrów.
Dedykowana c.w.u. pompa ciepła powietrze–woda z wbudowanym zasobnikiem o pojemności 300 litrów, 2 kolektory słoneczne z zasobnikiem biwalentnym o pojemności 300 litrów.
Dostępność źródła ciepła, roczny współczynnik pokrycia
energii na c.w.u.

Rys. 2. Porównanie średnich obszarowych wartości temperatury powietrza (oC) w Polsce w okresie 1961–1900 i 1991–2000

Średnie temperatury powietrza oraz uzyskiwane przy nich efektywności COP pozwalają nam pracować z pompą ciepła jako jedynym i efektywnym źródłem ciepła przez okres 8 miesięcy, czyli od
początku kwietnia do końca października, niezależnie od tego,
czy mamy dzień, czy też noc, czy bardziej, czy mniej pochmurny
dzień.
Rozkład średniomiesięcznej efektywność COP analizowanej
pompy ciepła dedykowanej przygotowaniu c.w.u. według rozkładu średnich temperatur w Polsce z okresu wielolecia przy grzaniu wody do temperatury +55 oC w okresie od 1 kwietnia do 31
października *

Rys. 1. Dedykowana c.w.u. pompa ciepła z wbudowanym zasobnikiem c.w.u.
o pojemności 300 litrów.

Rozkład średnich temperatur powietrza w poszczególnych miesiącach roku w Polsce z ostatnich kilkudziesięciu lat pozwala
określić, w jakich miesiącach pompa ciepła dedykowana przygotowaniu c.w.u. jest w stanie w 100% pokryć zapotrzebowanie na
c.w.u.
Oferowane w Polsce pompy ciepła dedykowane c.w.u. pracują efektywnie w zakresie temperatur od +5 (6) do +35 (40) –
bez systemu rozmrażania parownika gazem gorącym lub grzałką
elektryczną.
Tab. 1. Według wybranych danych jednego z producentów [2]
Objętość
Czas nagrzeTemperatura
wody o temp wu do temp.
wody zimnej
55oC
55oC

Temperatura
powietrza

Wilgotność
względna

COP

+ 6oC

70%

3,3

15oC

300

11,5 h

+ 15oC

70%

4,2

15oC

300

9,0 h

+ 35oC

70%

5,2

15oC

300

5,2 h

Pobór mocy – 0,44 kW dla P+15/W45, wilgotność względna – 70%
Moc grzewcza – około 1,6 kW dla P+15/W45, wilgotność względna – 70%,
grzanie wody od +15 do +55 oC.

Rys. 3. Średnia miesięczna efektywność pompy ciepła
*Efektywność COP w rozpatrywanym okresie: maksymalna 5,06; minimalna 2,79; średnia 3,83.

Z powyższego wynika, że dedykowane
c.w.u. pompy ciepła są w stanie pokryć
minimum 70% rocznego zapotrzebowania na c.w.u. niezależnie od warunków pogodowych oraz pory dnia i –
co ważne – przy wysokim komforcie
dostępności c.w.u.
W pozostałych miesiącach pompa
ciepła pozostaje w czasie oczekiwania. Jeśli temperatury powietrza
w poszczególnych dniach (szczególnie w listopadzie, marcu) są powyżej
+5oC, to pompa ciepła będzie się pracować na rzecz c.w.u. zwiększając roczny współczynnik pokrycia powyżej 70% (nawet do 75%), niezależnie od tego, czy mamy
dzień, czy też noc, czy bardziej, czy mniej pochmurny dzień.
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Tab. 3.Komfort c.w.u. (dobowe dostępne ilości), zapotrzebowania na energię do przygotowania c.w.u.
Komfort c.w.u.

Zapotrzebowanie na
anergię kWh/osobę na
dzień [1].

Zapotrzebowanie na
anergię kWh/osobę
na rok

Dostępna ilość wody
ciepłej o temp. 55oC
w litrach/osobę na dobę

Zapotrzebowanie na
anergię kWh/5 osób na
dzień

Zapotrzebowanie na
anergię kWh/5 osób
na rok

Dostępna ilość wody
ciepłej o temp. 55oC
w litrach/5 osób na dobę

Mały
Średni
Duży

0,9
1,8
3,6

328,5
657
1314

ok. 20
ok. 35
ok. 70

4,5
9
18

1642,5
3285
6570

ok. 85
ok. 190
ok. 340

Kolektor słoneczny według danych wybranego producenta [4]:
2 płyty kolektora słonecznego o:
• powierzchni całkowitej – 2,7 m2, czynnej absorbera – 2,4 m2,
• mocy 0 – 2000 W,
• współczynniku konwersji h0 – 0,804,
• współczynniku strat ciepła a1 – 3,36 W/(m2K),
• współczynniku strat ciepła a2 – 0,018 W/(m2K).
Z przeprowadzonych na rynku europejskim analiz oraz dostępnych danych dotyczących usłonecznienia, nasłonecznienia, natężenia promieniowania wiemy, że pokrycie rocznego zapotrzebowania na c.w.u. takiego układu będzie wahało się na poziomie
40–50% przy korzystnych warunkach pogodowych, średnim
komforcie c.w.u., korzystnym dobowym rozkładzie zapotrzebowania na c.w.u. i kontrolowanych nakładach inwestycyjnych.

• zagadnienia dostępności energii, konieczność posiadania
dodatkowego źródła ciepła na rzecz c.w.u.,
• komfort ilości c.w.u. szczególnie w okresach przejściowych
i przy złych warunkach pogodowych w okresie lata,
• uciążliwości związane z naddatkiem mocy w okresach letnich,
kiedy c.w.u. nie jest nam potrzebna (urlop),
• w przypadku konfiguracji z kotłem węglowym – konieczność
obsługi kotła węglowego (skład opału, popiołów), uciążliwości
środowiskowe, bardzo dużą lokalną emisję zanieczyszczeń,
• niewielkie różnice w kosztach rocznych przygotowania c.w.u.
w stosunku do dedykowanej pompy ciepła,
• konieczność kontroli nakładów inwestycyjnych w stosunku do
porównywalnej pompy ciepła, której system budujemy w cenie
od kilkunastu do kilkudziesięciu procent taniej.

Tab. 4. Wysokość kosztów przygotowania ciepłej wody

W przypadku zastosowania w rozpatrywanych systemach
c.w.u. dedykowanej pompy ciepła zauważamy, że:
• różnice w kosztach rocznych przygotowania c.w.u. w stosunku
do kolektorów są znikome,
• nakłady inwestycyjne są niższe, a czas wykonania systemu
krótszy,
• jest dużo większa niezależność od dodatkowego źródła ciepłą
(od 1 kwietnia do 31 października funkcja przygotowania c.w.u.
może być w kotle wyłączona),
• urządzenie pracuje na żądanie (kiedy jest zapotrzebowanie na c.w.u.),
• w przypadku zastosowania powietrza z wentylacji lub pomieszczeń
nieogrzewanych, w których temperatura powietrza nie spada poniżej +6 oC przez cały rok, pompa ciepła może być jedynym źródłem
ciepła na rzecz c.w.u. przy bardzo niskich rocznych kosztach,
• przy produkcji c.w.u. można wykorzystać świeże schłodzone
powietrze w ilościach około 500 m3/h (w zależności od producenta) do schłodzenia pomieszczeń w domu (dodatkowa korzyść
zastosowania pompy ciepła – chłodzenie w cenie c.w.u.),
• możliwość osuszania pomieszczeń wilgotnych.

Roczny koszt przygotowania c.w.u. zł*
Gaz
Gaz + KS
Gaz + PC
PC 100% c.w.u. - powietrze z wentylacji +15oC
Olej
Olej + KS
Olej + PC
Węgiel
Węgiel + KS
Węgiel + PC

zł
1 707
1 111
1 172
994
2 300
1 466
1 320
1 049
716
1 007

Komfort c.w.u. – duży, około 65 litrów/osobę na dzień.
Sprawność średnioroczna kotłów przy produkcji c.w.u. – gaz, olej – 80%,
węgiel – 65%, efektywność średnioroczna COP PC – 3,64. Cena 1 kWh energii
elektrycznej – 0,55 zł, 1 m3 gazu – 2 zł, 1 kg oleju – 2,8 zł, 1 tony węgla (ekogroszek) – 750 zł.
*Autor zastrzega sobie dokładność obliczeń, obliczenia są szacunkowe
i poglądowe.

Analizie poddaliśmy potrzeby inwestora mikro – domek jednorodzinny (tylko c.w.u.), w przypadku gdy analizie poddamy rozległe instalacje kolektorów słonecznych i dodatkowego źródła ciepła o dużym zapotrzebowaniu na c.w.u. lub potrzeby c.o. i c.w.u.,
zauważymy wiele zalet zastosowania pomp ciepła.
Systemy z pompami ciepła (również powietrze/woda) stanowią bardzo dobre rozwiązanie, gdyż łączą w sobie wysoki komfort
c.o., c.w.u., chłodzenia (pasywnego lub aktywnego), bezobsługowość, bezpieczeństwo przy optymalnych kosztach inwestycyjnych w stosunku do potrzeb i oczekiwań.

Rys.4. Roczny koszt przygotowania c.w.u w złotych

Podsumowanie
Z przeprowadzonej analizy wynika, że stosowanie kolektorów słonecznych nie jest w polskich warunkach zawsze najtańszym źródłem c.w.u. w skali całego roku.
W analizowanych konfiguracjach systemów przygotowania
c.w.u. zauważono, że w przypadku stosowania kolektorów słonecznych należy mieć na uwadze:
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