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GEOLOGIA STOSOWANA
Dolne Ÿród³o ciep³a dla gruntowych pomp ciep³a
Gruntowe pompy ciep³a w roku 2014 stanowi³y w Polsce a¿ 27 procent w rynku wszystkich pomp ciep³a. Kluczem do osi¹gniêcia wysokiej efektywnoœci tych urz¹dzeñ
oraz oszczêdnoœci w kosztach jest sporz¹dzenie fachowego
projektu technicznego instalacji oraz w³aœciwe rozpoznanie
warunków geologicznych. Wymaga to wspó³pracy pomiêdzy projektantami systemu, a geologami wykonuj¹cymi
projekt robót geologicznych dla zabudowy gruntowych
wymienników ciep³a. Trzeba pamiêtaæ, ¿e ta sama instalacja pracuj¹ca w odmiennych warunkach gruntowo-wodnych mo¿e przynieœæ ró¿ne efekty eksploatacyjne, bowiem
wspó³czynnik mocy cieplnej najczêœciej spotykanych
w Polsce ska³ zmienia siê w szerokich granicach, zazwyczaj od 20 do 70 W/m.

Ryc. 1. Wp³yw budowy geologicznej na wydajnoœæ pomp ciep³a
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Pompy ciep³a, dla których dolne Ÿród³o stanowi grunt,
ciesz¹ siê w Polsce spor¹ popularnoœci¹. Po³o¿enie geograficzne naszego kraju determinuje wilgotny klimat kontynentalny, w mentalnoœci wielu Polaków jest to klimat
zimny, dlatego pompy powietrzne nie wzbudzaj¹ zaufania
co do pokrycia zapotrzebowania na ciep³o – zw³aszcza
w zimie. To podejœcie stopniowo siê zmienia. Zaufanie do
technologii powietrznych pomp ciep³a roœnie, g³ównie za
spraw¹ pomp ciep³a s³u¿¹cych do przygotowania ciep³ej
wody u¿ytkowej. Jednak to w³aœnie gruntowe pompy ciep³a
posiadaj¹ jedne z wy¿szych wspó³czynników efektywnoœci.
Oznacza to, ¿e przy tej samej mocy urz¹dzeñ mog¹ zapewniæ ni¿sze koszty eksploatacji w porównaniu z pompami,
dla których dolne Ÿród³o stanowi woda lub powietrze. Dla-
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tego mimo nieco wy¿szych nak³adów inwestycyjnych
zwi¹zanych z instalacj¹ dolnego Ÿród³a, stabilne warunki
pracy tych urz¹dzeñ czêsto decyduj¹ o wyborze przez
inwestorów.
Na wspó³czynnik efektywnoœci pomp ciep³a wp³yw
mog¹ mieæ ró¿ne czynniki. Jeœli instalacja jest wykonana
prawid³owo, czynnikiem decyduj¹cym o efektywnoœci
pompy ciep³a jest ró¿nica temperatur pomiêdzy dolnym
Ÿród³em ciep³a a systemem grzewczym. Im mniejsza jest
ta wielkoœæ tym ni¿sze koszty eksploatacyjne urz¹dzenia.
Spoœród dolnych Ÿróde³ dla pomp ciep³a najbardziej stabilne temperatury w ci¹gu roku ma grunt. Dziêki temu odwierty, zw³aszcza g³êbokie, w których s¹ umieszczane
sondy pionowe, pozwalaj¹ utrzymaæ temperaturê dolnego
Ÿród³a na stosunkowo wysokim poziomie. Ró¿nica temperatur nie zale¿y jednak tylko od dolnego Ÿród³a ciep³a, bardzo wa¿ne jest, ¿eby temperatura po stronie systemu
grzewczego by³a mo¿liwie niska. Dlatego w³aœnie w przypadku pomp ciep³a preferuje siê ogrzewanie niskotemperaturowe (p³aszczyznowe systemy grzewcze: ogrzewania
pod³ogowe, œcienne, stropy grzewcze itd.).
Grunt posiada korzystne w³aœciwoœci do magazynowania energii s³onecznej. W przypowierzchniowych warstwach gruntu, do g³êbokoœci oko³o 15 m, obserwuje siê
wp³yw czynników sezonowych. Wraz ze wzrostem g³êbokoœci s¹ one coraz mniej widoczne. W zwi¹zku z tym do
projektowanej d³ugoœci otworowego wymiennika ciep³a,
obliczonej dla stabilnych warunków temperaturowych,
zaleca siê dodaæ kilka metrów, tak ¿eby wykluczyæ mo¿liwoœæ niedoboru mocy. Ciep³o z gruntu jest przekazywane
do instalacji z pomp¹ ciep³a za poœrednictwem poziomych
lub pionowych wymienników ciep³a.

Ryc. 2. Poziomy gruntowy wymiennik ciep³a (Ÿród³o: BWP,
PORT PC)

POZIOME GRUNTOWE
WYMIENNIKI CIEP£A
Poziome gruntowe wymienniki ciep³a (GWC), pobieraj¹ ciep³o z przypowierzchniowej warstwy gruntu.
W³aœciwoœci temperaturowe s¹ istotnie uzale¿nione od
rodzaju gruntu. Nie ma wiêc jednej okreœlonej g³êbokoœci
na jakiej powinny byæ rozk³adane. Wa¿ne jest, ¿eby g³êbokoœæ ta znajdowa³a siê poni¿ej granicy zamarzania gruntu
(zwykle jest to ok. 120–150 cm). Do zalet tego typu rozwi¹zania nale¿y zaliczyæ ni¿sze koszty inwestycyjne ni¿ w
przypadku sond pionowych oraz brak koniecznoœci uzyskania pozwolenia na budowê. Wymagana powierzchnia
kolektorów poziomych jest uzale¿niona od mocy pompy
oraz od przepuszczalnoœci gleby. Przy projektowaniu
wymienników poziomych nale¿y pamiêtaæ o zachowaniu
minimalnych odleg³oœci od zabudowañ, granic posesji,
instalacji wodoci¹gowych, elektrycznych itd. Zajête przez
wymiennik poziomy powierzchnie nie mog¹ byæ zabudowane.
PIONOWE GRUNTOWE
WYMIENNIKI CIEP£A
Pionowe gruntowe wymienniki ciep³a s¹ umieszczane
w odwiertach wykonanych w gruncie. G³êbokoœæ otworu
wiertniczego zale¿y od rodzaju i w³aœciwoœci ska³ oraz
przep³ywu wód gruntowych. Niew³aœciwie wykonany wymiennik, w którym wype³nienie nie jest szczelne, umo¿liwia
przep³yw wody w otworze, prowadz¹c do sch³odzenia temperatury gruntu i czynnika roboczego. Instalacje dolnego
Ÿród³a z wymiennikami pionowymi cechuje d³uga ¿ywot-

Ryc. 3. Pionowy gruntowy wymiennik ciep³a (Ÿród³o: BWP,
PORT PC)
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noœæ od 50–100 lat. Pod warunkiem zastosowania wysokiej
jakoœci produktów i fachowego wykonania instalacji. Pionowe GWC s¹ najbardziej rozpowszechnion¹ w Polsce
technologi¹ umo¿liwiaj¹c¹ odzysk ciep³a z gruntu.
Energia zmagazynowana w gruncie mo¿e s³u¿yæ nie
tylko do ogrzewania, ale równie¿ do ch³odzenia budynków.
Ch³odzenie budynku powoduje, ¿e nadwy¿ki ciep³a odprowadzane s¹ z obiektu do gruntu. Taki zabieg w sposób
sztuczny regeneruje grunt. Decyduj¹c siê na gruntow¹
pompê ciep³a z mo¿liwoœci¹ odwrócenia obiegu, czyli tzw.
„pasywnego ch³odzenia” zwiêksza siê efektywnoœæ pompy
ciep³a. Jeœli weŸmie siê to pod uwagê ju¿ na etapie projektowania dolnego Ÿród³a, mo¿na zredukowaæ wymagan¹
g³êbokoœæ odwiertu, przez co obni¿¹ siê koszty inwestycji.
Inwestycja w pionowe gruntowe wymienniki ciep³a
wymaga sporych nak³adów finansowych. Dlatego bardzo
wa¿ne jest, ¿eby na ka¿dym etapie by³a zachowana wysoka
jakoœæ. Dobrze dopasowane do siebie elementy tego kompleksowego systemu zapewniaj¹ niezawodny sposób
dostarczania energii oraz niskie koszty przez ca³y okres
eksploatacji. Kluczem do sukcesu jest sporz¹dzenie fachowego projektu, którego prawid³owa realizacja zapewni
zrównowa¿one zapotrzebowanie na ciep³o przy optymalnej strukturze kosztów.
Polska Organizacja Rozwoju Technologii Pomp Ciep³a
(PORT PC) opublikowa³a pierwsze na polskim rynku opracowanie „Wytyczne projektowania, wykonania i odbioru
instalacji z pompami ciep³a”, których pierwsza czêœæ obejmuje tematyk¹ dolne Ÿród³a dla pomp ciep³a. W opracowaniu s¹ zawarte informacje niezbêdne do prawid³owego
wykonania tego typu instalacji. Dysponuj¹c wytycznymi
projektowymi oraz w³aœciwie wykonanym projektem
robót geologicznych, sporz¹dzonym przez uprawnionego
geologa, mo¿emy byæ pewni, ¿e zaprojektowana instalacja
pokryje nasze zapotrzebowanie na ciep³o.
PODSUMOWANIE
Znaczenie pomp ciep³a na rynku urz¹dzeñ grzewczych
stale wzrasta. Technologia ta swój sukces zawdziêcza
przede wszystkim aktywnej wspó³pracy producentów
i instalatorów z naukowcami i organami administracji
samorz¹dowej. Z uwagi na rosn¹ce zainteresowanie gruntowymi pompami ciep³a PORT PC opublikowa³a „Poradnik
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inwestora. Energia geotermalna i pompy ciep³a – informacje i porady dla pocz¹tkuj¹cych” wzorowany na poradniku
Niemieckiego Stowarzyszenia Pomp Ciep³a Bundesverband Wärmepumpe (BWP). Poradnik jest skierowany do
osób zainteresowanych nabyciem gruntowej pompy
ciep³a, Czytelnik znajdzie w nim podstawow¹ wiedzê na
temat geotermii p³ytkiej oraz wa¿ne informacje na tematy
zwi¹zane z projektem, pozwoleniami i ubezpieczeniem
instalacji. Broszura zawiera rzetelne informacje i pomaga
w podjêciu decyzji o wyborze systemu ogrzewania, jest
pomocna równie¿ na etapie planowania i realizacji inwestycji. O tym, ¿e nie jest to jedna z wielu broszur reklamowych, œwiadczyæ mo¿e opinia dr. in¿. Mariana Rubika,
Przewodnicz¹cego KT 319 Polskiego Komitetu Normalizacyjnego ds. Ciep³ownictwa i Ogrzewnictwa: „W przewodniku, w prosty i przejrzysty sposób, wyjaœniono zasadê
dzia³ania gruntowych pomp ciep³a i wp³yw w³aœciwoœci
gruntu oraz parametrów eksploatacyjnych na wartoœæ
wskaŸników energetycznych instalacji z pompami ciep³a.
Ponadto podano informacje dotycz¹ce kosztów i dofinansowania z pompami ciep³a, a tak¿e wymaganych pozwoleñ
i certyfikatów.” Kilka interesuj¹cych odpowiedzi na czêsto
pojawiaj¹ce siê pytania dotycz¹ce instalacji z pompami
ciep³a znajdzie Czytelnik w „Liœcie kontrolnej” stanowi¹cej rozdzia³ przewodnika. Poradnik inwestora jest
dostêpny do pobrania na stronie internetowej organizacji
www.portpc.pl.
Jednym z partnerów PORT PC w dziedzinie energii
geotermalnej sta³ siê Pañstwowy Instytut Geologiczny –
Pañstwowy Instytut Badawczy. Dysponuje on najwiêkszymi w kraju bazami danych geologicznych, których zasoby
umo¿liwiaj¹ prawid³ow¹ ocenê warunków geologicznych
na potrzeby projektowania otworów w celu zabudowy wymienników ciep³a. PIG-PIB wspiera te¿ organy administracji samorz¹dowej, które zdecydowa³y siê zainwestowaæ
w technologiê pomp ciep³a, a tak¿e inicjuje i wykonuje
projekty naukowe pozwalaj¹ce na ocenê potencja³u geotermalnego gruntu (TransGeoTherm). Instytut prowadzi równie¿ dzia³alnoœæ promuj¹c¹ i informacyjn¹, m.in. by³ obecny
na VIII Forum Pomp Ciep³a, gdzie zaprezentowano tematykê zwi¹zan¹ z dostêpem do informacji geologicznej.
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