1. Wykorzystanie energii geotermalnej

Wykorzystanie zasobów energii geotermalnej jest ściśle powiązane z parametrami
termalnymi złoża. Przykładowo, wykorzystanie zasobów do produkcji energii elektrycznej
jest najbardziej ekonomicznie uzasadnione, gdy ich temperatura przekracza 150°C, chociaż
technicznie jest to możliwe już od temperatury 97°C. Poniżej temperatury 150°C energia
geotermalna jest najczęściej wykorzystywana w zastosowaniach bezpośrednich, często w
formie

systemu

kaskadowego.

Schematyczny

zakres

wykorzystania

technologii

geotermalnych w zależności od temperatury charakteryzuje tabela 1.

Tabela 1 Wykorzystanie zasobów geotermalnych w zależności od temperatury
Temperatura złoża

Rodzaj medium Możliwości
złożowego
wykorzystania

Najczęściej
stosowana
technologia

mieszane
Produkcja
energii Układy
typu
Flash
i
Binary
elektrycznej
wysokotemperaturowe
Woda lub para
>220 °C

Zastosowania
bezpośrednie

Wykorzystanie
bezpośrednie
Wymienniki ciepła
Pompy ciepła

Produkcja
energii Układy binarne
elektrycznej
średniotemperaturowe
Woda
100-220 °C

niskotemperaturowe
50-150 °C

Woda

Zastosowania
bezpośrednie

Wykorzystanie
bezpośrednie
Wymienniki ciepła
Pompy ciepła

Zastosowania
bezpośrednie

Wykorzystanie
bezpośrednie
Wymienniki ciepła
Pompy ciepła

Większość technologii zastosowań bezpośrednich wykorzystuje zazwyczaj wody
o temperaturze poniżej 100°C. Wody o najniższych temperaturach wykorzystywane są przez
geotermalne pompy ciepła.

Kaskadowe wykorzystanie energii geotermalnej w obiektach IGSMiE PAN na Podhalu

1.1. Zasoby wysokotemperaturowe
Media zasobów wysokotemperaturowych mające charakter przemysłowy (głównie do
produkcji energii elektrycznej) stanowią najczęściej pary lub ich mieszaniny z cieczą.
Upraszczając schemat instalacji można powiedzieć, że pary oddzielane są od cieczy w
specjalnym zbiorniku ciśnieniowym (separatorze), z którego kierowane są bezpośrednio do
elektrowni, gdzie napędzają jedną lub kilka turbin parowych połączonych z generatorem
produkującym energię elektryczną. Natomiast wody, oddzielone w procesie separacji,
wykorzystywane są albo w elektrowniach geotermalnych typu binarnego produkując
dodatkową porcję energii elektrycznej albo zatłaczane są z powrotem do zbiornika
geotermalnego. Niżej zaprezentowano przykłady technologii produkcji energii elektrycznej
bazującej na wykorzystaniu wysokotemperaturowych zasobów geotermalnych.

Technologie przemysłowe wykorzystania wysokotemperaturowych zasobów geotermalnych
do produkcji energii elektrycznej (układ typu Dry steam – lewy górny róg, układ typu Flash
steam – prawy górny róg, układ typu Binarnego – u dołu)

Elektrownie geotermalne typu „Dry steam” (rys. - lewy górny róg):
zasoby geotermalne wykorzystywane do produkcji energii elektrycznej w
instalacjach typu Dry steam stanowią pary, których temperatury przekraczają
235 °C. Ponieważ para o tak wysokiej temperaturze zawiera jedynie śladowe
ilości cieczy (ang. dry steam – sucha/przegrzana para), może być bezpośrednio
kierowana na turbinę, która z kolei napędza generator produkujący energię
elektryczną.

Elektrownie geotermalne typu „Flah steam” (rys. - prawy górny róg):
elektrownie typu Flash Steam są obecnie najczęściej budowanym typem
elektrowni geotermalnych o mocy zainstalowanej od 5 MW do 100 MW.
Medium geotermalnym wykorzystywanym do produkcji energii elektrycznej są

wody o temperaturze przekraczającej 182°C. Wysoka temperatura i ciśnienie
złożowe wody geotermalnej pozwala na wykorzystanie technologii „pary
impulsowej” (ang. flash steam). Proces ten ma miejsce gdy woda geotermalna
o wysokim ciśnieniu i temperaturze trafia do generatora o niskim ciśnieniu.
Nagłe obniżenie ciśnienia zamienia natychmiast wodę w parę, która
rozprężając się obraca turbiną parową i napędza generator.

Elektrownie geotermalne typu „Binary cycle plant” (rys.- u dołu):
W układach binarnych wody geotermalne przepływają jedynie przez
wymiennik ciepła ogrzewając w nim płyn roboczy krążący w przylegającym
układzie. Płyn roboczy o niskim punkcie wrzenia po przejściu w stan pary
napędza turbiny generatora energii elektrycznej. Obecne technologie
wykorzystują dwa rodzaje płynów roboczych – roztwory amoniaku w układach
Kalina oraz media organiczne (izobutany, izopentany) w układach Organic
Rankine Cycle, ORC. Należy zaznaczyć że wspomniane technologie (Kalina,
ORC) podnoszą sprawność elektrowni geotermalnych o 20-40%, obniżając
jednocześnie koszt budowy instalacji o 20-30% co ma znaczący wpływ na
końcowy koszt wytwarzania energii. Instalacje tego typu charakteryzują się
wielkością mocy zainstalowanej od 500 kW do 10 MW.

Elektrownie geotermalne typu mieszanego „Flash i Binary”:
Wspomniane elektrownie stanowią połączenie dwóch typów: Flash oraz
Binary, co pozwala na osiągnięcie wyższego współczynnika sprawności
elektrowni.

1.2. Zasoby średniotemperaturowe
Zasoby średniotemperaturowe występują zwykle w postaci cieczy, której temperatura
zawiera się w przedziale od 100°C do 220°C. Najczęściej stosowaną technologią do produkcji
energii elektrycznej wykorzystującą te zasoby jest technologia układów binarnych (opisanych
w punkcie dot. zasobów wysokotemperaturowych). W innych przypadkach wody zasobów
średniotemperaturowych wykorzystywane są w układzie kaskadowym.

Przykład kaskadowego wykorzystania energii geotermalnej
Falls, USA)

(Geo-Heat Centre, Klamath

1.3. Zasoby niskotemperaturowe – zastosowania bezpośrednie
Instalacje wykorzystujące zasoby niskotemperaturowe oraz bazujące na technologiach
zastosowań bezpośrednich lokalizowane są w pobliżu źródła ekstrakcji ciepła. Bliska
lokalizacja od źródła energii jest konieczna ze względu na ograniczone możliwości transportu
ciepła (z wyjątkiem niewielkich odległości wykorzystując do tego izolowane rurociągi).
Wykorzystanie tych zasobów jest także ściśle powiązane z parametrami fizykochemicznymi
ich mediów, co z kolei zawęża zakres wyboru odpowiedniej technologii.

Lokalizacja funkcjonujących zakładów geotermalnych (z wyłączeniem instalacji
wykorzystujących ciepło gruntu) i balneologicznych w Polsce na tle jednostek geotermalnych
(wg. Ney, Sokołowski 1987, Kępińska 2005 - zmodyfikowane)

Tabela 2 Główne parametry energetyczne instalacji geotermalnych, balneologicznych i pomp
ciepła w Polsce (na podstawie Kępińska 2005 - zmodyfikowane)
Lokalizacja
instalacji

Podhale
Pyrzyce
Mszczonów
Uniejów

Wydajność

Temperatura
o
C

Moc zainstalowana Produkcja
całkowita
energii
m3/godz
/z geotermii
TJ/rok
MWt
Grupa I - Instalacje geotermalne wykorzystujące wody termalne
(o temp. >25oC)
670
86
54.6 / 15.5
264
340
61
48.0 / 15.0
130
60
41
7.4 / 1.1
45
120
68
5.6 / 3.2
19.6

Stargard
Szczeciński

300

87

10.0 / 10.0

120

Razem
125.6 / 44.8
578.6
Grupa II - Instalacje geotermalne funkcjonujące w zakładach balneologicznych
Cieplice
27
36 - 391
0.3 / 0.3
10.0
Lądek
50
20 - 44
0.76 / 0.76
15.0
Duszniki
20
19 - 21
0.05 / 0.05
0.7
Ciechocinek
200
27 - 29
1.9 / 1.9
2.8
Konstancin
9
29
0.15 / 0.15
0.2
Ustroń
3
28
0.06 / 0.06
0.6
Iwonicz
11
21
0.14 / 0.14
0.6
Razem
3.36 / 3.36
29.9
Grupa III - Pompy ciepła wykorzystujące ciepło wód gruntowych i gruntu
(o temp. <25oC)
Pompy ciepła (kilkaset)
7 - 25
>80 / >53
>500
Słomniki
53
17
1.8 / 0.35
0.25
Razem
>81.8 / >53.35
>500.25
Razem wszystkie instalacje

>210.76 / >101.51

>1 108.75

Do chwili obecnej w Polsce uruchomionych zostało wiele zakładów geotermalnych,
które pogrupowane zostały w trzy podstawowe grupy instalacji geotermalnych. Obejmują
one:
Grupa I - instalacje wykorzystujące wody termalne o temperaturze ponad 25oC do celów
ciepłowniczych (centralnego ogrzewania – c.o. i przygotowania ciepłej wody
użytkowej – c.w.u.),
Grupa II - instalacje wykorzystujące wody termalne od celów leczniczych i rehabilitacyjnych,
Grupa III - instalacje sprężarkowych pomp ciepła wykorzystywanych do c.o. i przygotowania
c.w.u.. bazujących głównie na cieple gruntu (o temp. średniorocznej ok.7oC) i
wodach podziemnych (o temp. poniżej 25oC).
Źródło geotermalne w porównaniu do tradycyjnej ciepłowni posiada własną specyfikę.
Wydziela się trzy podstawowe układy technologiczne zależne od parametrów źródła
geotermalnego i potrzeb użytkowników.
1. Układ monowalentny – potrzeby odbiorcy w całości pokrywane są ze źródła
geotermalnego,
2. Układ biwalentny - potrzeby odbiorcy pokrywane są ze źródła geotermalnego
wspomaganego kotłami konwencjonalnymi,
1

Temperatura mieszanych wód z otworów i źródeł (20-62oC)

3. Układ kombinowany – źródło geotermalne pokrywa część potrzeb grup odbiorców
podłączonych do własnych konwencjonalnych kotłowni.
Większość istniejących systemów geotermalnych funkcjonuje w układzie biwalentnym i
kombinowanym.
1.4. Dobór rozwiązania technologicznego dla danego przedziału temperatury płynów
złożowych
I. < 25o C, - Wody o takich temperaturach występują w: rzekach, jeziorach, GZWP, płytkich
horyzontach (do ok. 600 m) i w zbiornikach (np. w Karpatach, w kopalniach), w
gruncie (także nad wysadami).
II. 25-60 oC, - Takie temperatury występują w: głębokościach od ok.600 do ok. 2000 m, w
zbiornikach oraz w skałach.
III. 60-100 oC – Takie temperatury występują w: głębokościach od ok.2000 do ok. 3500 m, w
zbiornikach oraz w skałach; wykorzystane zostaną wyniki z:
Współczesne technologie wykorzystujące energię wód geotermalnych do produkcji energii
elektrycznej:
100 -140 o C

- przykładem są układy binarne w Austrii, Islandii i Niemczech

> 140 o C - przykładem są działające elektrownie np. Klamath Fouls USA, w Japonii,
Islandii

1.5. Systemy eksploatacji energii geotermalnej.
O sposobie udostępnienia energii geotermalnej decydują przede wszystkim warunki
geologiczne jej występowania. Układy eksploatacji energii cieplnej zgromadzonej w skorupie
ziemskiej w polskich warunkach (gdzie temperatura wzrasta wraz z głębokością średnio
o 3,3 oC/100 m) muszą bazować na głębokich otworach wiertniczych.
Dla warunków geologicznych, które występują na Podkarpaciu technicznie możliwe

jest zastosowanie kilku rozwiązań pozyskania i udostępnienia energii cieplnej zgromadzonej
głęboko w górotworze. W miejscu gdzie stwierdzona zostanie obecność wód geotermalnych
możliwa będzie ich eksploatacja w systemie jednootworowym lub dwuotworowym tzw.
dublecie. Tam gdzie nie ma wody rozważyć można systemy otworowych wymienników
ciepła (OWC) oraz gorących suchych skał (HDR), w których ciepło jest eksploatowane za
pomocą wody zatłaczanej z powierzchni. Jako odrębny system geotermalny należy rozważyć
wykorzystanie pomp ciepła, w przypadku, gdy udostępniona energia cieplna jest
niskotemperaturowa.
a) eksploatacja wody geotermalnej jednym odwiertem
Najprostszym sposobem udostępnienia ciepła zawartego w wodach geotermalnych jest
eksploatacja

jednootworowa

z

odprowadzaniem

wykorzystanej

wody

do

cieków

powierzchniowych. Ze względu na specyfikę warunków geologicznych polegającą na
występowaniu formacji nieprzepuszczalnych oddzielających warstwy geotermalne, przy
systemie jednotworowym basen geotermalnej wody musi posiadać dobre warunki zasilania
tak, aby zasoby wód nie ulegały obniżeniu podczas jego eksploatacji.
Uniknięcie zatłaczania wody po odebraniu od niej ciepła zmniejsza koszty
inwestycyjne, ale jednocześnie może stać się przyczyną degradacji środowiska naturalnego.
Przy wysokiej mineralizacji wody lub zawartości szkodliwych pierwiastków wody te
wpływają niekorzystnie na wody powierzchniowe.

Schemat jednootworowej eksploatacji złoża geotermalnego.
Jednootworowy sposób pozyskania wód geotermalnych może być z powodzeniem
zastosowany przy wykorzystaniu ciepłych wód dla celów balneologicznych i rekreacyjnych.
Przykłady funkcjonowania słowackich i węgierskich geotermalnych „parków wodnych”
powinny zostać przeanalizowane i dostosowane do możliwości gmin Podkarpacia.
Atrakcyjność obiektów rekreacyjnych tego typu i redukcja kosztów ich utrzymania dzięki
zastosowaniu wód geotermalnych mogą być poważnymi argumentami przy konstruowaniu
biznesplanów takich przedsięwzięć.
Jeśli zaistnieją korzystne warunki geologiczne potwierdzone badaniami wykonanymi
w odwiercie, można prowadzić eksploatację wody i jednocześnie ją zatłaczać wykorzystując
tylko jeden odwiert. Przy takim rozwiązaniu wypływ wody geotermalnej odbywa się przez
rury kolumny wydobywczej, natomiast zatłaczanie wody do wyżej położonej warstwy
chłonnej przestrzenią pomiędzy kolumną wydobywczą a obudową otworu lub odwrotnie.

Schemat jednootworowej eksploatacji złoża geotermalnego z zatłaczaniem.
System taki zastosować można w małych miejscowościach, pojedynczych zakładach
przemysłowych, zespołach szklarni itp. (układy takie funkcjonowały na Węgrzech).

b) eksploatacja wody geotermalnej w układzie dubletowym

Wielootworowe układy eksploatacji wód geotermalnych składają się z przynajmniej
jednego odwiertu eksploatacyjnego i jednego odwiertu chłonnego. Utylizacja wykorzystanej
wody geotermalnej odbywa się przez jej zatłaczanie odwiertem chłonnym do złoża. Systemy
takie wykorzystywane są zazwyczaj do eksploatacji zmineralizowanych wód termalnych, a
więc są odpowiednie do warunków polskich. Drugim argumentem przemawiającym za
zatłaczaniem wody z powrotem do złoża jest konieczność ochrony złoża, tzn. utrzymanie w
nim pierwotnych warunków ciśnieniowych.
Przykładem zastosowania takiego rozwiązania jest instalacja geotermalna na Podhalu
wykorzystująca dwa pionowe odwierty w Bańskiej Niżnej i Białym Dunajcu. W takim
systemie pracuje również ciepłownia w Pyrzycach, która wykorzystuje wody geotermalne za
pomocą dwóch otworów eksploatacyjnych oraz dwóch otworów chłonnych.

Schemat eksploatacji złoża geotermalnego za pomocą dubletu odwiertów.

c) eksploatacja ciepła z wymienników otworowych
Następnym sposobem eksploatacji energii zawartej w skorupie ziemskiej jest
zastosowanie otworowego wymiennika ciepła. Rozwiązanie to powinno być szczególnie
interesujące dla władz lokalnych, które ze swoich budżetów gminnych utrzymywać muszą
wiele obiektów. Zastosowanie otworowych wymienników ciepła umożliwia zaopatrzenie w
ciepło pojedynczych obiektów takich jak szkoły, urzędy, biura, przychodnie, kościoły czy
nawet małe osiedla.
Otworowy wymiennik ciepła składa się z obudowy odwiertu, kolumny rur
wewnętrznych oraz zagłowiczenia. Utworzony w ten sposób układ cyrkulacyjny składa się z
przestrzeni pierścieniowej, którą nośnik ciepła porusza się w dół oraz z wnętrza
zapuszczonych rur izolowanych cieplnie, którym powraca na powierzchnię. Cyrkulująca ciecz
podczas przemieszczania się w dół ogrzewa sie od górotworu. Odebrane ciepło
transportowane jest na powierzchnię wewnętrzną kolumną rur. Otrzymane z odwiertu ciepło

jest ciepłem niskotemperaturowym w związku z czym (celem jego odebrania z czynnika)
konieczne jest zastosowanie pompy ciepła.

Schemat instalacji z otworowym wymiennikiem ciepła.
Rozwiązanie to może być bardzo interesujące w gminach, na terenie których istnieje
duża liczba otworów wiertniczych (na złożach ropy naftowej lub gazu ziemnego w końcowej
fazie eksploatacji, jak to ma miejsce np. w Iwoniczu Zdroju). Również gdy wiercony otwór
jest negatywny, gdy nie nadaje się do eksploatacji gazu ziemnego, ropy naftowej, jeśli nie
stwierdzono w nim też dopływu wody geotermalnej, może zostać wykorzystany jako
otworowy

wymiennik

ciepła.

Istotne

jest

to,

że

koszty

ewentualnej

likwidacji

wyeksploatowanego odwiertu może być wyższy od kosztu adaptacji tego odwiertu na
otworowe wymienniki ciepła wraz z całą instalacją powierzchniową wliczając zakup pompy
ciepła

2. Technologia pomp ciepła
Generalnie można określić pompę ciepła jako agregat, który pobiera ciepło na niskim
poziomie temperatury i przy dodawaniu energii napędowej (energii mechanicznej lub
wyższych temperatur) oddaje je na wyższym, wykorzystywalnym poziomie temperatury.
Dzięki temu pompa ciepła nadaje się zasadniczo do wykorzystania powietrza, wody i
przypowierzchniowej energii geotermalnej do celów grzewczych. Ciepło zostaje pobrane na
przykład z ziemi przy temperaturach od -5°C do +10°C, a przy ok. 35°C – 55°C oddane do
instalacji grzewczej. Im mniejszy przy tym jest skok temperatury pomiędzy źródłem ciepła i
systemem grzewczym (np. 0°C do 35°C), tym mniej potrzeba energii napędowej i tym lepsza
jest efektywność energetyczna.5nadaje się zasadniczo do wykorzystania powietrza, wody i
powierzchniowej energii geotermalnej do celów
Analogia do pompy ciepła znajduje się w każdym gospodarstwie domowym: lodówka
transportuje ciepło z niskiego poziomu (komora wewnętrzna) na wyższy poziom, aby mogło
być ono oddane do otaczającego powietrza (skraplacz, znajdujący się najczęściej na tylnej
ściance, podczas pracy staje się ciepły). Celem nie jest przy tym ogrzanie powietrza na tylnej
ściance lodówki, lecz chłodzenie komory wewnętrznej. Także pompy ciepła można tak
zbudować, by móc je wykorzystać do obu celów, mianowicie do grzania w zimie i do
chłodzenia pomieszczeń w lecie. Tego rodzaju pompy ciepła produkowane są w dużych
ilościach w Japonii i Ameryce Północnej.

2.1. Funkcjonowanie sprężarkowej pompy ciepła
Poprzez doprowadzenie ciepła na niskim poziomie temperatury i ciśnienia parowaniu
ulega medium o niskim punkcie wrzenia („czynnik chłodniczyo“, dziś najczęściej stosowany
nieszkodliwy dla ozonu HFKW, jak R407C). Faza gazowa, następnie zostaje sprężona w
sprężarce (w praktyce do > 30 bar) i poprzez to ogrzana. Znajdujący się pod wysokim
ciśnieniem czynnik roboczy oddaje swoje ciepło do medium w instalacji grzewczej (woda,
powietrze) i skrapla się przy tym. Poprzez element dławiący (zawór rozprężający) czynnik
roboczy dostaje się ponownie do części układu o niskim ciśnieniu i ponownie zostaje
doprowadzony do parownika. Do napędzania sprężarek pomp ciepła stosowane są przeważnie
silniki elektryczne.

Schemat sprężarkowej pompy ciepła (BWP)

1 Sprężarka

5 sprężanie

2 Skraplacz

6 skraplanie

3 Zawór rozprężający

7 rozprężanie

4 Parownik

8 parowanie

2.1.1. Bilans energetyczny, różnice temperatur
Teoretycznie, w każdym obwodzie termodynamicznym pompy ciepła suma
doprowadzonej mocy (moc chłodnicza pobrana w parowniku PO i moc napędowa sprężarki
Pel) jest równa sumie odprowadzonej mocy (moc grzewcza Pc). Dlatego też dla pomp ciepła
przy nieuwzględnianiu strat i napędów dodatkowych obowiązuje:

Po  Pel  Pc

Po

Pel

Pc

kW

kW

kW

Wskutek strat ciepła sprężarki jednakże nie cała moc Pel doprowadzona do sprężarki
przekształca się w moc skraplacza pc, lecz tylko wartość pomniejszona o współczynnik „a“,
tak że:

Pc  Po  a  Pel

Po

Pel

Pc

a

kW

kW

kW

-

Współczynnik „a“ jest zależny od budowy sprężarki, temperatury roboczej i izolacji cieplnej
nagrzewających się elementów urządzenia. Dla przybliżonych obliczeń można zastosować:
A=

1,0

dla idealnego przypadku wolnego od strat

0,9

w odniesieniu do elektrycznego poboru mocy Pel sprężarek hermetycznych

0,8

w odniesieniu do elektrycznego poboru mocy Pel sprężarek otwartych

Sposób pracy instalacji pompy ciepła jest jednakże zależny nie tylko od wyżej
wymienionego równania dla procesu układu. Jednakowo ważne są bilansy energetyczne
strumienia masy po stronie zimnej i ciepłej z wynikającymi z nich różnicami temperatury, jak
również różnice temperatury, pochodzące z zainstalowanych powierzchni wymienników
ciepła i osiągalnych współczynników przenikania ciepła.
2.1.2. Współczynnik efektywności
Ekonomiczność maszyny określana jest zasadniczo poprzez współczynnik sprawności,
który jest stosunkiem korzyści do kosztów i przez to zawsze mniejszy od 1. Ponieważ w
przypadku pomp ciepła poprzez doprowadzenie ciepła po stronie zimnej ten stosunek zawsze
jest większy od 1, nie mówi się o współczynniku sprawności, lecz o współczynniku
efektywności. Współczynnik efektywności określany jest symbolem  i definiowany
następująco:
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oddana moc grzewcza
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2.1.3. Współczynnik efektywności pracy
Współczynnik

efektywności pracy ß jest wartością średnią współczynnika

efektywności w określonym przedziale czasowym. Roczna zdolność grzewcza jest tą
wartością średnią zmierzoną w ciągu roku. Zdolność grzewczą oblicza się jak niżej:



Suma oddanej ilości ciepła do systemu grzewczego CI

Suma pobranej energii elektryczn ej

Q
W

C

∑QC.........suma oddanej ilości ciepła w kwh (lub KJ)
∑W .........suma pobranej energii elektrycznej w kwh (lub KJ)
W praktyce do tego obliczenia stosuje się całkowitą pobraną energię elektryczną.
Poprzez to podczas porównania podobnych instalacji można zawsze rozpoznać, czy wszystkie
pompy obiegowe są prawidłowo zwymiarowane i odpowiednio optymalnie zastosowane.
Oddana ilość ciepła powinna zostać ustalona przy pomocy legalizowanego miernika ilości
ciepła. Najlepiej w tym celu sprawdzają się dziś mierniki ultradźwiękowe. Roczny

współczynnik efektywności pracy (JAZ) posiada międzynarodowy skrót SPF (= Seasonal
Performance Factor).
W przypadku instalacji monowalentnych powinny zostać osiągnięte następujące
minimalne wartości zdolności grzewczej ß.
Tabela 1 Minimalne wartości zdolności grzewczej ß
Źródło ciepła

>40 °C maks. Dopływ

<50 °C maks. Dopływ

Woda
Ziemia / solanka
Parowanie bezpośrednie
Powietrze
Powietrze biwalentnie

4,5
4
4,2
3,5
3,7

4
3,5
3,7
3
3,2

2.2. Systemy dolnych źródeł ciepła
2.2.1. Powietrze jako dolne źródło ciepła
Otaczające nas powietrze jest tym źródłem ciepła, które występuje w nieograniczonej
ilości i nie wymaga uzyskania żadnych zezwoleń. Przy opadającej temperaturze powietrza
zewnętrznego wzrasta zapotrzebowanie ciepła budynku. Równocześnie obniża się moc
grzewcza oraz współczynnik efektywności pompy ciepła. Dlatego też pompy ciepła powietrze
/ woda są często projektowane dla biwalentnego trybu pracy. Zintegrowane rozmrażanie
umożliwia wolną od zakłóceń pracę przy temperaturach zewnętrznych do –20°C.

Zasada pompy ciepła powietrze / woda – urządzenie kompaktowe
Urządzenia Split
Urządzenie Split łączy zalety ustawienia zewnętrznego z urządzeniami do ustawienia
wewnętrznego. Nie trzeba instalować kanałów powietrznych, a pompa ciepła jest ustawiona
bezpiecznie w budynku, podczas gdy parownik Split z wolnobrotowymi, cichobieżnymi
wentylatorami ustawiony jest na zewnątrz budynku.
Ponieważ w temperaturach od ok. 7°C dochodzi do tworzenia się skroplin, należy pod
parownikiem przewidzieć koryto zbiorcze, odprowadzające skropliny poprzez zabezpieczone
przed mrozem przyłącze kanalizacji lub studzienkę.

Zasada pompy ciepła powietrze / woda – urządzenie Split

2.2.2. Woda jako dolne źródło ciepła
Temperatura wody gruntowej na głębokości 10 m i więcej waha się w ciągu roku tylko
nieznacznie i wynosi średnio ok. 10°C. W zależności od obszaru, jak również w zależności od
głębokości poziomu wód gruntowych, z których woda jest pobierana, temperatura wody
gruntowej w okresie zimowym leży pomiędzy 8°C i 12°C, a w okresie letnim pomiędzy 10°C
i 14°C. Jeśli woda gruntowa jest do dyspozycji w wystarczającej ilości i jakości oraz na
rozsądnej głębokości, można to źródło ciepła w odniesieniu do zachowania się jego
temperatury określić jako szczególnie dobre.

Zasada pompy ciepła woda / woda
Zasadniczo, zanim rozpocznie się budowa właściwej instalacji studziennej, należy
przeprowadzić odwiert próbny, który musi dostarczyć informacji o warstwach gruntu,
głębokości i miąższości poziomu wodonośnego nadającej się do pompowania wody
gruntowej, jak również o chemicznym składzie wody.
Na podstawie wyników odwiertu próbnego, jak również wymagań urzędowych
instalacja studzienna musi zostać zaprojektowana dokładnie według reguł w technice budowy
studni. Przy tym należy mieć na uwadze, że instalacja studzienna instalacji pompy ciepła – w
przeciwieństwie do instalacji studziennej przydomowej – w zimne zimowe dni użytkowana
jest bez przerwy do 20 godzin. Dlatego też wydajność studni i warstw wodonośnych odgrywa
w instalacjach studziennych instalacji pomp ciepła istotnie większą rolę niż przy instalacjach
studni przydomowych.

2.2.3. Grunt jako dolne źródło ciepła
Grunt na głębokości 1 do 2 m posiada temperaturę, która w przeciągu roku zmienia się
tylko nieznacznie. Może zostać wykorzystana, jeśli na tej głębokości ułoży się wymiennik
ciepła, który z ziemi pobierze ciepło.
Ciepło to pochodzi w przeważającej mierze z energii słonecznej, która w ciągu roku
promieniuje ze słońca na powierzchnię i zostaje w gruncie zmagazynowana. W lecie Słońce
wypromieniowuje w południe do 1000 W/m2 powierzchnię ziemi, w zimie 50 do 200 W/m2.
Strumień ciepła, który płynie z wnętrza ziemi do jej powierzchni wynosi tylko 0,042 do 0,063
W/m2 powierzchni ziemi i może zostać przez to praktycznie pominięty.
W Europie Północnej w rurociągach, które ułożone są w ziemi około 20-30 cm poniżej
granicy zamarzania, tłoczony jest odporny na mrozy nośnik ciepła, najczęściej mieszanka
glikolu propylenowego. Dzięki działaniu magazynującemu warstwy gruntu położonego
powyżej kolektora ziemnego, wyrównane zostaje zróżnicowane napromieniowanie energii
słońca. Z jednego metra kwadratowego powierzchni ziemi dzięki tej technice, w
najzimniejszym dniu roku, dla którego ogrzewanie zostało zaprojektowane można pobrać – w
zależności od miejscowych warunków gruntowych – 10 W/m2 (suchy, nie spoisty grunt) do
40 W/m2 (grunt nasycony wilgocią). Dzięki temu potrzebna jest powierzchnia ziemi, która
jest przeciętnie dwa razy większa od powierzchni mieszkalnej.
Wszystkie te wartości wahają się w szerokim zakresie w zależności od pojemności
cieplnej gruntu, jego przewodności cieplnej, jego zawartości wody, jego przepuszczalności
wody, jak również przepuszczalności pary wodnej (dyfuzja) oraz od czasu trwania
nasłonecznienia danej okolicy.
W przeprowadzonych badaniach potwierdziło się, że temperatura gruntu nie obniża się
z

wskutek

wieloletniego

pobierania

ciepła.

Zasadniczo,

dzięki

intensywnemu

napromieniowywaniu Słońca w lecie i dopływowi ciepła z cieplejszego powietrza jak i
deszczu, energia zakumulowana w gruncie jest znowu regenerowana, jeśli nie zostaną
przekroczone właściwe moce odbioru.
a) Układy solankowe
Dolne źródło ciepła składa się z kolektora ziemnego (tradycyjnie kolektor płaski lub sonda
ziemna), wykonanego z rur polietylenowych. W rurach cyrkuluje ciecz nośna ciepła – solanka

(woda ze środkiem przeciw zamarzaniu). Wielkość dolnego źródła ciepła jest zorientowana
na moc pierwotną pompy ciepła oraz na właściwą wydajność odbioru ciepła z gruntu.
- Kolektor płaski solanki

Schemat pompy ciepła solanka / woda z kolektorem płaskim
Wielkość dolnego źródła ciepła jest określana przez możliwą właściwą wydajność odbioru
ciepła z gruntu i przez moc pierwotną pompy ciepła.
- Kolektor pionowy solanki

Schemat pompy ciepła solanka / woda z sondą głębinową

Głębokości odwiertów w instalacjach solankowych leżą między 40 m i maksymalnie 240 m;
generalnie spotyka się głębokości do 100 m. Jeśli konieczna jest większa ilość sond, to należy
utrzymać odstęp minimalny 5 m.
b) Bezpośrednie parowanie jako dolne źródło ciepła
W przypadku sprzężonych z gruntem pomp ciepła z parowaniem bezpośrednim,
czynnik roboczy pompy ciepła krąży w kolektorze ziemnym jako medium przenoszące ciepło
i tam też paruje.
To bezpośrednie parowanie skutkuje wyższymi współczynnikami efektywności (ok.
15%), ponieważ nie trzeba stosować wymiennika ciepła solanka / czynnik chłodniczy i
pompy obiegowej solanki. Dolne źródło ciepła jest w przypadku sprzężonego z gruntem
systemu parowania bezpośredniego wykonane w postaci kolektora płaskiego. Kolektor jest
określany również jako obwód parownika.
Wielkość dolnego źródła ciepła jest zorientowana na moc pierwotną pompy ciepła
oraz na właściwą wydajność odbioru ciepła z gruntu.

Schemat pompy ciepła z parowaniem bezpośrednim

