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BUILDING HEATING BY HEAT PUMP. CASE STUDY

S t r e s z c z e n i e

Zainteresowanie pompami ciepła jako alternatywnymi źródłami ciepła umożliwiającymi wy-
korzystanie energii odnawialnej do ogrzewania budynków stale rośnie. Ich szybszy rozwój 
hamowany jest zarówno przez zwiększone koszty inwestycyjne w stosunku do źródeł trady-
cyjnych, jak i przez niejednoznaczność opisów charakterystyk energetycznych tych urządzeń. 
Autorzy artykułu, wykorzystując praktyczny przypadek projektowy termomodernizacji budyn-
ku szkolnego, dokonali pogłębionej analizy energetyczno-ekonomicznej modernizacji instala-
cji grzejnej przez zastąpienie kotłowni olejowej przez kilka wariantów pomp ciepła w postaci: 
sprężarkowej pompy ciepła typu powietrze–woda, typu ciecz–woda z płaskim i pionowym wy-
miennikiem gruntowym oraz gazową pompą ciepła typu powietrze–woda.
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A b s t r a c t

The paper summarizes the authors’ case study on both energetic and economic comparison 
of different solutions of heat pump applications when school building chosen is being thermo 
modernized. The existed oil fired boiler plant was analyzed against: air-to-water, brine-to-
water (with two different ground collectors) and gas fired air-to-water heat pumps based on real 
climatic data and current energy means prices of the building location.
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1. Wstęp 

Pompa ciepła jest urządzeniem grzejnym realizującym tradycyjny lewobieżny obieg ter-
modynamiczny, czerpie „darmowe” ciepło z tzw. „źródła dolnego” (zaliczanego, zgodnie 
z obowiązującymi normami do OZE) i transportuje go kosztem dostarczanej do sprężarki 
pracy (najczęściej w postaci energii elektrycznej przetworzonej w silniku) do „źródła gór-
nego”, czyli odbiorcy ciepła. Zagadnieniem, które ma dominujący wpływ zarówno na wy-
dajność urządzenia jak i na jego efektywność energetyczną są temperatury obydwu źródeł, 
które w czasie eksploatacji podlegają często bardzo dynamicznym zmianom (np. powietrze). 
Aby zmaksymalizować oszczędności [6, 7] zarówno kosztów eksploatacyjnych, jak i inwe-
stycyjnych, system grzejny ze sprężarkową pompą ciepła powinien być tak zaprojektowany, 
aby w okresach najwyższego zapotrzebowania na moc grzejną temperatury źródła dolnego 
oraz wody grzejnej wypływającej z pompy ciepła były jak najbardziej zbliżone do siebie.

2. Metody obliczeń nakładów energii na pracę pompy ciepła w sezonie grzejnym 

Dokonując analizy porównawczej sprężarkowej pompy ciepła z innym źródłem ciepła 
dla budynku, należy zwrócić szczególna uwagę na kilka zagadnień, od których uzależniona 
jest jakość i wiarygodność tej analizy:
 – różnice w definicjach współczynnika efektywności energetycznej pompy ciepła COP (Co-

efficient of Performance) oraz „średnio sezonowej wartości współczynnika efektywności” 
SPF (Seasonal Performance Factor);

 –  konieczność zdefiniowania „Systemu Pompy Ciepła” (zwanego dalej SPC), do którego 
należy zaliczyć te elementy, bez których pompa ciepła w danej wersji nie może pracować, 
a które nie występują w systemie grzejnym porównywanym z pompą ciepła; 

 –  zróżnicowanie metod obliczeniowych energii elektrycznej zużywanej przez SPC uwzględ-
niających dynamikę zmian współczynnika COP w ciągu sezonu (roku);

 –  zróżnicowanie charakterystyk pomp ciepła w zależności od jej typu i konstrukcji oraz 
rodzaju i temperatur źródeł ciepła.

2.1. Metody obliczeń zapotrzebowania energii przez sprężarkową pompę ciepła

Podstawowym zagadnieniem, które należy rozwiązać jest zdefiniowanie jak będzie zmie-
niał się współczynnik COP definiowany jako stosunek mocy grzejnej uzyskiwanej w skrapla-
czu pompy ciepła Φg, do mocy elektrycznej pobieranej przez silnik sprężarki Pel, w zmien-
nych warunkach pracy w ciągu całego sezonu grzejnego (roku). Charakter tych zmian zależy 
zarówno od cech samego produktu jak i indywidualnych cech obiektu kształtowanych głów-
nie przez projektanta systemu. Do oceny energetycznej produktu, jakim jest pompa ciepła słu-
żą wartości współczynnika COP określane na podstawie badań w tzw. warunkach referencyj-
nych zdefiniowanych w normie [2] dla różnych typów i rozwiązań pomp ciepła. Stanowią one 
podstawę do określania zapotrzebowania energii przez pompę ciepła przy zmieniających się 
w ciągu całego roku temperaturach dolnego i górnego źródła ciepła. Zasadniczo metody obli-
czania (a raczej szacowania) zapotrzebowania energii elektrycznej przez system grzejny pom-
py ciepła (SPC) można podzielić na dwie, scharakteryzowane poniżej grupy:
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Rys. 1. Uśrednione wartości COP w zależności od temperatur źródła dolnego 
i górnego pomp ciepła typu „ciecz-woda” na podstawie [3]

Fig. 1. Averaged COP characteristics as a function of heat sources temperature 
for Brine-to-Water heat pumps [3]

2.1.1. Metoda przedziałów czasowych (interwałów), dla których określa się a priori 
zarówno uśrednione temperatury płynów wymieniających ciepło (źródeł ciepła), jak i za-

potrzebowanie mocy grzejnej (obciążenie) pompy ciepła

W metodzie tej obliczenia wykonuje się zgodnie ze wzorem:

gdzie:
Eel

SPC – zużycie energii elektrycznej przez SPC w sezonie, [kWh/sezon]
Φj

g – średnie zapotrzebowanie mocy grzejnej w interwale „j”, [kW]
COPj – średnia wartość COP w interwale „j” w funkcji temperatur źródeł ciepła, [-]
Puz – moc elektryczna urządzeń uzupełniających, [kW]
Tpz – średnia temperatura powietrza zewnętrznego w interwale „j”, [oC]
Td – średnia temperatura płynu na wylocie z parowacza w interwale „j”, [oC]
Tg – średnia temperatura wody na wylocie ze skraplacza w interwale „j”, [oC]
nsg – ilość interwałów czasowych, na które został podzielony sezon (rok) 
kj – ilość godzin pracy SPC w interwale „j”

Jako moc elektryczną urządzeń uzupełniających przyjmuje się średnią moc pobieraną 
przez pompy lub wentylatory, których praca jest niezbędna do funkcjonowania pompy cie-
pła, a które nie występują w referencyjnym źródle ciepła. Według systematyki przyjętej 
przez autorów zalicza się do niej np. moc pompy pierwotnego obiegu grzejnego (pomiędzy 
pompą ciepła i zasobnikiem), a nie uwzględnia się w niej mocy grzałki, która jest traktowa-
na jako uzupełniające źródło ciepła. 
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Wartości współczynnika COPj najlepiej jest wyznaczyć w oparciu o programy symula-
cyjne oferowane przez producentów pomp ciepła. Jeżeli takimi się nie dysponuje, można 
skorzystać z wykresów opublikowanych w normie [3]. Przykład takich uogólnionych cha-
rakterystyk dla pomp ciepła typu ciecz–woda przedstawia rysunek 1.

2.1.2. Metody polegające na określeniu średniosezonowej wartości współczynnika 
efektywności SPF definiowanego zgodnie z normą [3] równaniem 2

gdzie:
Eel

gs – sezonowe zużycie energii elektrycznej przez system grzejny SPC, [kWh/sezon]
QH

S – sezonowe zapotrzebowanie ciepła na cele ogrzewcze budynku, [kWh/sezon]
QCWU

S – sezonowe zapotrzebowanie ciepła na cele podgrzewania CWU, [kWh/sezon]

Uproszczony sposób obliczeń współczynnika SPF podaje norma niemiecka VDI 4650 
[5], w którym wyodrębnia się pompy ciepła typu powietrze–woda (wzór 3) oraz ciecz–
woda (wzór 4):

gdzie:
COPA#

W# – wartość COP dla powietrza o temperaturze A# i wody o temperaturze W#,
Fϑi – współczynniki korekcyjne uzależnione od warunków eksploatacji,
FΔϑ – współczynnik korekcyjny wynikający z różnicy temperatur wody w skrapla-

czu w trakcie eksploatacji w stosunku do założeń projektowych.

gdzie:
COPB0

W35 – wartość COP dla cieczy (dolne źródło) o temperaturze 0 oC i wody grzejnej o 
temperaturze 35 oC,

Fϑ – współczynnik korekcyjny uzależniony od warunków eksploatacji,
FΔϑ  – współczynnik korekcyjny wynikający z różnicy temperatur wody w skrapla-

czu w trakcie eksploatacji w stosunku do założeń projektowych,
Fp – współczynnik korekcyjny uwzględniający moc pobieraną przez uzupełnia-

jące pompy obiegowe (dolnego i górnego źródła ciepła).

3. Pompa ciepła jako alternatywne źródło ciepła w budynku użyteczności publicznej 

Głównym celem wykonanej pracy było uzasadnienie zastosowania pompy ciepła w ter-
mo modernizowanym budynku szkolnym zlokalizowanym w województwie małopolskim, 
który jest wyposażony w kotłownię olejową. Po dokonaniu termomodernizacji sumaryczne 
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zapotrzebowanie ciepła użytkowego obliczone zgodnie z procedurą podaną w [1] wynosi 
397 000 kWh, przy wymaganej obliczeniowej mocy grzejnej źródła ciepła: 170 kW. Z uwagi 
na wysokie koszty oleju opałowego inwestor był zdeterminowany podjąć działania inwesty-
cyjne mające na celu zmniejszenie kosztów eksploatacyjnych. Analizie poddano 4 warian-
ty rozwiązań alternatywnego źródła ciepła dla tego budynku, który ma zastąpić (istniejącą, 
nieefektywną) kotłownię wykorzystująca olej opałowy:
A) sprężarkowa pompa ciepła typu powietrze–woda;
B) sprężarkowa pompa ciepła typu ciecz–woda z poziomym wymiennikiem gruntowym 

jako dolne źródło ciepła;
C) sprężarkowa pompa ciepła typu ciecz–woda z pionowymi kolektorami gruntowymi;
D) sprężarkowa pompa ciepła typu powietrze–woda napędzanej silnikiem gazowym.

Wszystkie analizowane warianty były wyposażone w odrębny zasobnik CWU i nieza-
leżny zbiornik buforowy przeznaczony do magazynowania ciepła na cele CO. 

3.1. Założenia i wyniki obliczeń dla poszczególnych wariantów

Z uwagi na fakt iż zastosowanie pompy ciepła typu powietrze-woda napędzanej sil-
nikiem elektrycznym (wariant A) jako monowalentnego źródła ciepła dla budynku może 
okazać się niekorzystne [7] do obliczeń przyjęto założenie, że istniejąca kotłownia olejo-
wa będzie stanowiła źródło uzupełniające, które będzie pracowało w okresach w których 
temperatura powietrza zewnętrznego spadnie poniżej – 10oC (dla tzw roku referencyjnego 
w stacji Kraków-Balice [10], ilość godzin z takimi temperaturami wynosi tylko 112). 

Rys. 2. Graficzny obraz sposobu obliczeń rocznego zużycia energii elektrycznej 
przez SPC typu powietrze-woda

Fig. 2. Vizualization of the calculation procedure for electric energy consumption 
by air-to-water heat pump
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W pozostałym okresie roku jedynym źródłem ciepła jest SPC. W obliczeniach energii 
elektrycznej zużywanej przez SPC tego typu uwzględniono również energię elektryczną 
zużywaną przez grzałki elektryczne systemu oszraniania parowacza pompy ciepła. Sposób 
obliczeń energii zużywanej przez pompę ciepła w tym przypadku stanowi pewną modyfika-
cję metody nazywanej w literaturze jako bin hours [3], w której dla każdego miesiąca okre-
ślono średnią temperaturę powietrza zewnętrznego, dla której z kolei wyznaczono wartość 
średnią współczynnika COP, a następnie dla znanego zapotrzebowania ciepła w każdym 
miesiącu zostało wyliczone sezonowe zużycie energii elektrycznej przez SPC (z równania 
1). Do wyznaczenia funkcji COP = f(Tz), wykorzystano dane z charakterystyki technicznej 
konkretnego produktu jednego z czołowych producentów [8]. Funkcja ta przyjmuje postać 
funkcji liniowej: COP = 0,0493*Tz+2,876 (przy współczynniku regresji R = 0,9751). COP 
dla poszczególnych miesięcy zmieniało się od 2,75 (luty) – 3,77 (czerwiec).

Dla wariantów B i C przyjęto, założenie, że SPC stanowi źródło monowalentne i z uwagi 
na niewielką zmienność temperatury źródła dolnego (roztwór glikolu w wymienniku grun-
towym) wyliczano średnioroczną wartość współczynnika efektywności energetycznej SPF 
na podstawie wzoru 4, przy czym wartość referencyjną współczynnika COP(B0/W5) przy-
jęto zgodnie z rysunkiem 1. Średnia wartość COP obliczona wg VDI 4650 wynosiła 4,04 dla 
wariantu B i 4,253 dla wariantu C.

W wariancie D (SPC typu powietrze–woda napędzana silnikiem gazowym) przyjęto, że 
urządzenie to stanowi monowalentne źródło ciepła a obliczenia prowadzono zgodnie z me-
todą jak dla wariantu A z tym, że funkcję: COP = f(Tz) aproksymowano wielomianem 3-go 
stopnia na podstawie danych jednego z producentów tego typu urządzeń [9]. COP przyjmo-
wało średnie wartości od 1,062 do 1,989 – odniesione do ciepła spalania gazu.

T a b e l a  1

Koszty wytwarzania jednostki ciepła z wybranych nośników energii (1.01.2012)

Nośnik energii Gaz E (W-5) Olej opałowy Energia 
elektryczna

Koszt zakupu nośnika energii (netto) 1,59 [zł/m3] 3,60 [zł/kg] 0,51 [zł/kWh]

Wartość opałowa 35,6 [MJ/m3] 42,0 [MJ/kg]

Sprawność wytwarzania ciepła 0,90 0,90 1,00

Koszt netto jednostki ciepła 49,63 [zł/GJ] 95,24 [zł/GJ] 141,67 [zł]

Koszt netto jednostki ciepła 0,18 [zł/kWh] 0,34 [zł/kWh] 0,51 [zł/kWh]

Koszt brutto jednostki ciepła (z VAT) 0,19 [zł/kWh] 0,42 [zł/kWh] 0,63 [zł/kWh]

Dla wszystkich czterech wariantów obliczono roczne zapotrzebowanie nośników energii 
zgodnie z algorytmami przedstawionymi powyżej oraz w oparciu o przeliczone zgodnie ze 
stawkami i taryfami ceny jednostkowe (brutto z VAT) nośników energii z dnia 1.01.2012 (ze-
stawione w tablicy 1) i porównano z bieżącymi kosztami dla „kotłowni olejowej”. W celu prze-
prowadzenia pełniejszej analizy ekonomicznej przedsięwzięcia dokonano oszacowania po-
tencjalnych kosztów inwestycyjnych każdego z wariantów przyjmując następujące założenia:
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 – koszt jednostkowy (brutto) SPC dla wariantu A (dobieraną na moc grzejną przeliczoną dla 
temperatury Tz = -10 oC) – 1500 zł/kW;

 – koszt jednostkowy (brutto) SPC dla wariantu B i C (dobieraną na moc grzejną przeliczo-
ną dla temperatury Tz = -20 oC) – 650 zł/kW;

 – jednostkowa wydajność uzyskiwana z 1 mb poziomego, gruntowego wymiennika ciepła 
(wariant B): 25 W/m ;

 – jednostkowy koszt instalacji poziomego, gruntowego wymiennika ciepła: 50 zł/m;
 – jednostkowa wydajność uzyskiwana z 1 mb pionowego kolektora gruntowego wymienni-

ka ciepła (wariant C): 50 W/m ;
 – jednostkowy koszt instalacji pionowego kolektora gruntowego: 125 zł/m;
 – koszt jednostkowy (brutto) GPC dla wariantu D (dobieraną na moc grzejną przeliczoną 

dla temperatury Tz = -20 oC) – 1750 zł/kW;
Wyniki obliczeń porównano w tablicy 2 i na wykresach poniżej

T a b e l a  2

Wyniki analizy porównawczej analizowanych systemów grzejnych z pompą ciepła

WARIANT Energia 
końcowa

Roczny koszt 
energii

Koszt energii 
z kotłowni olejowej

Nakład inwestycyjny 
SPC SPBT

[kWh/rok] [zł/rok] [zł/rok] [zł] lata

A 137 446 86 591 160 428  190 481 2,6

B 98 270 61 910 166 726  364 859 3,5

C 93 337 58 803 166 726  433 820 4,0

D (gaz) 314 541 57 189 166 726  296 304 2,7

Rys. 3. Roczne zużycie energii pierwotnej przez 
poszczególne warianty 

Fig. 3. Yearly consumption of primary energy by 
each version of heat pump

Rys. 4. Roczne koszty nośników energii 
zużywanych przez poszczególne warianty 

Fig. 4. Yearly costs of energy means consumed 
by each version of heat pump
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4. Wnioski

Jakkolwiek wyników tego typów analiz nie można uogólniać to jednak obserwacje po-
czynione przez autorów w trakcie ich przeprowadzania można podsumować następującymi 
sformułowaniami:
1. Pompa ciepła może być atrakcyjnym rozwiązaniem źródła ciepła dla budynku użyteczno-

ści publicznej pod warunkiem wyboru najlepszego wariantu dla konkretnego obiektu oraz 
sposobu jego eksploatacji.

2. Ciągle wysokie koszty inwestycyjne tego typu rozwiązań wymagają mechanizmów wspo-
magających finansowo inwestycje ze strony państwa. 

3. Obecne ceny nośników energii nie odzwierciedlają ich udziału w zużyciu energii pier-
wotnej. Szczególnie dotyczy to energii elektrycznej w odniesieniu co ceny węgla, gazu 
oraz oleju opałowego.
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