W zespole zlokalizowanym na
Podolanach zastosowano system grzewczy oparty na odnawialnych źródłach energii.
Pompy ciepła typu solanka/
woda zapewniają budynkom
realizowanym oraz planowanym ogrzewanie i ciepłą wodę.
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TERMY PODOLAŃSKIE
Architektura zrównoważona w budownictwie mieszkaniowym
Kompleks zlokalizowany jest w północnej
części Poznania, przy ul. Strzeszyńskiej. Zrealizowane budynki stanowią pierwszy etap
nowego osiedla mieszkalnego i sąsiadują bezpośrednio z obiektami handlowymi, sportowo-rekreacyjnymi, biurowymi oraz osiedlem
składającym się z zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej. Na terenie przeznaczonym na inwestycję wcześniej znajdowały się
składy i magazyny. Działki objęte projektem
należały do kilkunastohektarowego obszaru
poprzemysłowego, dla którego opracowano
w Urzędzie Miasta Poznania nową koncepcję zagospodarowania. Na tej bazie dla poszczególnych parceli sporządzono decyzję
o warunkach zabudowy dla nowych obiektów, głównie o funkcji mieszkalnej wielorodzinnej z usługami.

Funkcja
Decyzja o warunkach zabudowy ściśle
określała lokalizację obiektów, ich kształt i wysokość. Jednocześnie przy projektowanych
budynkach, ze względu na zróżnicowane
ukształtowanie terenu, zdefiniowana została
nowa rzędna. Na pierwszych czterech kondygnacjach przewidziano mieszkania dwui trzypokojowe z aneksami kuchennymi, a na
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ostatnim poziomie zlokalizowano apartamenty, do których mieszkańcy mają bezpośredni
dostęp z windy. Jej drzwi otwierają się w holu
poszczególnych lokali. Wszystkie mieszkania
na piętrach mają balkony, natomiast na parterze zaprojektowano przylegające do pokoi
dziennych ogrody. Od ciągów komunikacyjnych oddzielono je szklanymi ogrodzeniami.
Dla wszystkich mieszkań i apartamentów
oraz tzw. części wspólnych, tj. klatek schodowych i korytarzy, wykonano projekty aranżacji wnętrz, które zostały zrealizowane przed
oddaniem budynków do użytku. Dzięki temu
mieszkańcy dostali klucze do lokali w pełni
wykończonych. Zadbano również o wyposażenie łazienek i kuchni. Oprócz mebli znalazły
się tam sprzęty AGD (płyty grzejne, wbudowane lodówki, piekarniki, okapy kuchenne)
i szafy wnękowe. Do zagospodarowania terenu oraz wystroju wnętrz zastosowano głównie materiały z kamienia naturalnego i elementy drewniane. Kamień zaistniał również
jako detal na elewacjach budynków.

Technologie
W trakcie prac projektowych dużym wyzwaniem było skoordynowanie i dopasowanie odpowiednich rozwiązań technicznych
do planowanego na terenie osiedla systemu

grzewczego z odnawialnych źródeł energii
oraz instalacji przesyłowej przy zastosowaniu
pomp ciepła typu solanka/woda. System zakłada produkcję energii, która będzie dostarczana do budynków, zapewniając ogrzewanie
i ciepłą wodę. Głównymi elementami rozwiązania są cztery węzły grzewcze o mocy
900 kW, dające łącznie moc 3600 kW.
Każdy węzeł wyposażony jest w system
zasobników buforowych, służących jako magazyn energii oraz optymalizujących pracę
układu hydraulicznego. Sterowanie kaskadami
w węźle odbywa się za pomocą stacji pogodowej. Rozwiązanie to pozwala na niemalże
płynne regulowanie mocy węzła, co przekłada się na optymalizację zużycia energii elektrycznej potrzebnej do wytworzenia ciepła.
Dzięki temu w sposób precyzyjny można
wykorzystywać dolne źródło w przypadku
chwilowego zapotrzebowania. Drugim zasadniczym elementem jest układ pomp dolnego źródła, zapewniający pozyskanie ciepła
niezbędnego do pracy systemu. Dolne źródło stanowi układ wymiennika gruntowego
składający się 270 sztuk sond pionowych
o długości 200 mb każda, zgrupowanych
w cztery zestawy pompowe przynależne
każdemu węzłowi. Większość sond pionowych zlokalizowana będzie pod projektowanymi budynkami.

Do tej pory pompy ciepła kojarzone
były z realizacjami domów jednorodzinnych, jednak na Osiedlu Podolany zapewniają energię obiektom wielorodzinnym.
Czy dostosowanie układu do pracy na dużą
skalę było zadaniem trudnym?
Osiedle Podolany w Poznaniu jest dobrym
przykładem zastosowania jednego z najnowocześniejszych rozwiązań technicznych
w systemach grzewczych, jakim są pompy
ciepła. To prawda, że do niedawna w Polsce kojarzyliśmy je z ogrzewaniem domków
jednorodzinnych. Jednak poszukiwanie rozwiązań ekologicznych, a przede wszystkim
oszczędności w eksploatacji dużych obiektów
mieszkalnych (coraz częściej także użyteczności publicznej) zachęciło inwestorów do
zastosowania systemów grzewczych z wykorzystaniem pomp ciepła. Takie rozwiązania wymagają wyliczenia efektu oszczędności
w stosunku do zastosowań układów tradycyjnych oraz szczegółowego projektu technicznego. Skala trudności zaprojektowania układu grzewczego jest proporcjonalna do jego
mocy. W domach jednorodzinnych stosuje
się nieskomplikowane urządzenia o stosunkowo małych mocach grzewczych, natomiast w
dużych obiektach instalacje węzłów cieplnych
są o wiele trudniejsze w realizacji i wymagają
dużego doświadczenia zarówno wykonawcy,
jak i projektanta. Bardzo ważnym elementem
w przypadku instalacji grzewczej o dużej
mocy jest dobór odpowiednich pomp ciepła. W Poznaniu zamontowaliśmy urządzenia niemieckiego przedsiębiorstwa STIEBEL
ELTRON. Obecnie są to najlepsze produkty
na rynku – niezawodne i efektywne. Współczynnik COP w punkcie pracy solanka 0°C
woda 35°C wynosi 4,8!

Zaprojektowano system, który ma na celu
ogrzewanie obiektów oraz zapewnienie ciepłej wody, a w okresie letnim – chłodzenie
pomieszczeń usługowo-handlowych. Takie
rozwiązanie jest niezwykle korzystne, ponieważ znacznie podnosi współczynnik efektywności COP, co przekłada się bezpośrednio
na obniżenie kosztów eksploatacji systemu,
a tym samym sprzyja uzyskaniu lepszego efektu ekologicznego.
Równie ważny jest fakt przyspieszonej
regeneracji dolnego źródła po okresie zimowym. Oznacza to, że poprzez zastosowanie
pomp ciepła do chłodzenia pasywnego zostaje wykorzystane ciepło wytworzone w pomieszczeniach użytkowych do ogrzania czynnika roboczego (glikol) i przepompowania go
do sond pionowych umieszczonych w ziemi.
Takie działanie można porównać do ładowania akumulatorów i magazynowania energii.
W zamian otrzymujemy glikol o temperaturze wahającej się pomiędzy 8 a 12°C, który
stosuje się w urządzeniach klimatyzacyjnych
do chłodzenia pomieszczeń. Wykorzystanie
wszystkich możliwości pomp ciepła zapewnia najniższe koszty eksploatacyjne oraz duży
komfort użytkowania.
W jaki sposób prowadzony jest nadzór
nad stanem technicznym systemu?
Obecnie węzeł cieplny jest w fazie rozruchu technologicznego. Do nadzoru serwisowego przewidziano system zdalnego
przekazywania danych Dco aktiv GSM.

Układ kontroli pracy pomp ciepła umożliwia
zgłaszanie awarii, zdalne sprawdzanie stanu
urządzenia, zmianę ustawień parametrów,
programowanie oraz nadzór nad systemami
zabezpieczeń budynku. Ponadto, można odczytać opis usterki – w praktyce wygląda to
tak, że konsultant STIEBEL ELTRON otrzymuje wiadomość SMS z danymi o systemie
i informacją o ewentualnej awarii. Dodatkowo, w przypadku dużych obiektów, po ich
oddaniu do użytkowania, pracownik administracyjny zostaje przeszkolony w zakresie
podstawowej obsługi węzła cieplnego oraz
procedur w razie awarii. Nie jest to jednak warunkiem koniecznym do pracy systemu, który
nie wymaga obsługi. Jedną z największych zalet dotyczących współpracy z firmą STIEBEL
ELTRON jest nadzór serwisowy prowadzony
bezpośrednio przez centralę w Warszawie.
Przedsiębiorstwo oferuje usługi tego typu
w cenie zakupu urządzeń. Do współpracy zapraszani są tylko specjaliści, którzy gwarantują
bezawaryjną pracę omawianych systemów.
Pompy są obecnie kojarzone z najbardziej efektywnym źródłem energii odnawialnej. Czy tak jest w istocie?
Niestabilny rynek cen paliw konwencjonalnych, takich jak gaz ziemny i płynny oraz
olej opałowy spowodował, że coraz częściej
myślimy o rozwiązaniach ekonomicznych,
a takimi są bez wątpienia odnawialne źródła energii. Najniższe koszty eksploatacyjne,
maksymalny komfort oraz ochrona środo-

Proszę opowiedzieć o układzie i parametrach produktów zastosowanych w tej
realizacji.
Do ogrzania budynków wielorodzinnych
w Poznaniu wykorzystano pompy ciepła
STIEBEL ELTRON o łącznej mocy grzewczej
3,6 MW. Jest to pierwsza inwestycja tego typu
w Europie. Urządzenia zlokalizowano w czterech węzłach cieplnych po 12 pomp ciepła
STIEBEL ELTRON typu WPF 66 zamontowanych w systemie kaskadowym
Oprócz pomp zastosowano również
pasywny odzysk energii. Na czym polega
to rozwiązanie?
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wiska i odpowiedzialność za przyszłość to
najczęstsze powody, dla których wybieramy
tego typu systemy do ogrzewania domów,
biur i innych obiektów. Dotychczas nie wymyślono bardziej efektywnego urządzenia
do wytwarzania ciepła. Zwróćmy uwagę, że
pompa osiąga współczynnik efektywności
COP bliski 5,0. Wartość tę można porównać
do innych źródeł ciepła, np. do kondensacyjnych pieców gazowych o wysokiej sprawności, gdzie współczynnik efektywności wynosi ok. 108%. Pompa ciepła, wykorzystując
1 kW energii elektrycznej, do napędu sprężarki wytwarza ok. 4,8 kW energii cieplnej,
czyli prawie 480%. Pompy ciepła, bez względu na cenę energii elektrycznej, zawsze będą
miały przewagę nad innymi urządzeniami
grzewczymi, co sprawia, że urządzenia te zajmują niezagrożoną pozycję na rynku instalacji
grzewczych.
Czy pompy ciepła mogą być stosowane
wszędzie?
Pompy ciepła wykorzystują energię ziemi, powietrza lub wody, co umożliwia ich
zastosowanie niemal wszędzie. Biorąc jednak
pod uwagę uzyskanie największej efektywności pracy systemu, należy często i dokładnie
przeliczać wszystkie parametry odnawialnego
źródła energii.
Stosując rozwiązanie wykorzystujące ciepło z ziemi (gruntowe) trzeba zwrócić uwagę na parametry gruntu. Takimi obliczeniami
zajmują się geolodzy, którzy po przeprowadzeniu odpowiednich badań sporządzają pro-
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jekt geologiczny zawierający dokładne dane
dotyczące litologii ziemi w miejscu inwestycji.
Dzięki temu projektant może dobrać właściwe urządzenia oraz poprawnie obliczyć moc
chłodniczą dolnego źródła.
Bardzo ważnym elementem jest również ilość miejsca w obszarze pod odwierty.
Do prawidłowego działania pompy ciepła,
jak już wspomniałem, niezbędne są: odpowiednio dobrana wielkość dolnego źródła
oraz właściwe odległości wierconych sond
pionowych. Niekiedy pojawiają się problemy
z powierzchnią przeznaczoną pod odwierty, zwłaszcza w przypadku bardzo dużych
inwestycji, gdzie zastosowano pompy ciepła
o dużych mocach. Brak odpowiedniego terenu stanowi jedyne ograniczenie zastosowania
gruntowych pomp ciepła.
Państwa firma często współpracuje
z architektami. Na jakiego rodzaju wsparcie techniczne mogą liczyć projektanci?
Oferujemy pomoc w rozwiązywaniu
problemów technicznych, ale również staramy się podsuwać różne rozwiązania systemowe dotyczące zastosowania pomp ciepła. Mamy świadomość, że urządzenia te są
technologicznie bardzo zaawansowane, co
niejednokrotnie sprawia projektantom wiele
trudności. Doskonale przygotowani pracownicy firmy STIEBEL ELTRON udzielają wsparcia technicznego zarówno podczas projektowania, jak i wykonywania instalacji pomp
ciepła. Pomoc polega na konsultacjach dotyczących rozwiązań systemowych. STIEBEL

ELTRON Polska jako jedyna firma na naszym
rynku opracowała – wspólnie z fachowcami
niemieckimi – wytyczne do projektowania
i wykonywania systemów z pompami ciepła.
Publikacja zawiera bardzo szczegółowe informacje i dane techniczne.
Jak ocenia Pan wiedzę społeczeństwa
na temat odnawialnych źródeł pozyskiwania energii?
W dużym stopniu wiedza ta jest oparta na informacjach z publikacji branżowych.
Coraz więcej osób interesuje się pompami
ciepła, lecz nie wszyscy zdają sobie sprawę,
jak to urządzenie działa. Opierając się na prowadzonych statystykach, mogę stwierdzić, że
od dwóch lat wzrasta liczba klientów, którzy
są przekonani do tego rozwiązania systemowego i mają dużą wiedzę na ten temat.
Wcześniej zadawano wiele pytań dotyczących sposobu działania pomp oraz efektu
ekonomicznego. Mamy wrażenie, że dzisiaj
inwestor jest bardziej świadomy korzyści
płynących z zastosowania takich systemów.
Obserwujemy również coraz większy ruch
w instytucjach samorządowych, które planują
inwestycje z wykorzystaniem odnawialnych
źródeł energii. Dofinansowania z różnych
funduszy spowodowały, że inwestor instytucjonalny poważnie rozważa zastosowanie
pomp ciepła jako źródła ogrzewania swoich
obiektów. Kalkulacje ekonomiczne nie pozostawiają cienia wątpliwości, że oferowane systemy są jedynym słusznym wyborem
w nowoczesnym budownictwie.
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