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Zalozenia projektowe przewiduj'l zastosowanie 54 (pi~cdziesi~ciu czterech)
transformatorow ciepla EKO-HEAT
16/81 CO/CWU, ktore maj'l za zadanie
calkowite pokrycie strat cieplnych obiektu oraz przygotowanie CWU. Zapewniaj~ one
l~cznie w warunkach obliczeniowych pokrycie zapotrzebowania na cieplo w ilosci
621 kW (kazdy po 11,5 kW przy temperaturze -23°C). W temperaturach wyzszych niz
temperatura obliczeniowa s~ one w stanie rozwin~c zdecydowanie wyzsz~ moc ze
wzgl~du na wysoki wspolczynnik efektywnosci.
W dyrektywie DE 2009/28/WE zawarte s~ zapisy, ktore mowiq, ze pompy
ciepla umozliwiaj'lce wykorzystanie ciepla (aerotermalnego, geotermalnego lub
hydrotermalnego) na uzytecznym poziomie temperatury, gdzie wydajnosc znacz'lco
przekracza pierwotn'l energi~ potrzebn~ do ich zasilania, s~ zaliczane do
odnawialnych :hodel energii. Transformatory ciepla za pomoc~ obiegu pompy ciepla
przenosz~ cieplo utajone przemiany fazowej skraplania lub resublimacji wilgoci z
powietrza na uzyteczny poziom temperatur.
W dyrektywie tej uzasadniono koniecznosc rozwoju nowych technologii
wytwarzania ciepla i energii ze :hodel odnawialnych. Na podstawie wymienionej
wyzej dyrektywy powstala norma PN - EN 14511 reguluj'lca wartosci
wspolczynnikow efektywnosci oraz parametry zrodel ciepla dolnego i gomego, przy
ktorych pompa cieplajest uznana za zrodlo energii odnawialnej.
Zgodnie z wymaganiami tej normy klasyfikuj'lcej pompy ciepla pod wzgl~dem
wspolpracy z dolnym i gomym zrodlem ciepla przewiduje si~, ze pompy ciepla musz'l
rozwijac wspolczynniki efektywnosci co najmniej rowne wartosciom zamieszczonym
w tabeli 2.
Warunki eksploatacji, dla ktorych sformulowano wymagania dotycz'lce
wspolczynnikow efektywnosci pomp ciepla powietrze/woda zamieszczono w tabeli 1.
Zgodnie z tymi tabelami transformator ciepla EKO-HEAT mozna zaliczyc do grupy
urz'ldzen wykorzystuj'lcej cieplo aerotermalne.
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Tabela 1. Standardowe warunki eksploatacji, dla ktorych sformulowano wymagania
dotycz~ce wspolczynnikow efektywnosci
Uwaga: Tabela dotyczy pomp ciepla klasy powietrze zewn~trzne/woda.
Parownik
Temperatura
Temperatura
powietrza
powietrza
naplywaj ctcego naplywajctcego
naparownik
naparownik
mlerzona
mlerzona
termometrem
termometrem
mokrym
suchym
[DC]
[DC]
Standardowe
warunki
porownawcze
Wgnorm:
PN - EN
14511-2
Warunki
obowiC\:Zuj
ctce
przed 2011
Standardowe
warurlki
porownawcze
Wgnorm:
PN -EN
14511-2
Warurlki

Dolne zrodlo
cieplapowietrze
zewn~trzne
Gome zrodlo
ciepla - woda
lub solanka w

Skraplacz
Temperatura
wodyna
wlocie do
skraplacza
[DC]

Temperatura
wody na
wylocie ze
skraplacza
[DC]

7

6

30

35

2

1

30

35,

instalacji
ogrzewania
podlogowego
Dolne zrodlo
cieplapowietrze

zewn~trzne
Gome zrodlo
ciepla - woda
lub solanka w
obowiC\:Zujctce instalacji
ogrzewania
od 2011
podlogowego

Od roku 2011 pompy ciepla zgodnie z normct powinny osi~a6 minimalne wspolczynniki
efektywnosci zamieszczone w tabeli 2 aby mozliwe bylo uznanie ich za odnawialne zrodlo
energii.
Wymagane wartosci wspolczynnikow wynikajct z obliczeil sprowadzajctcych wspolczynnik
efektywnosci pomp ciepla do energii pierwotnej zgromadzonej w paliwie z ktorego jest
wytwarzana energia elektryczna.
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Tabela 2. Wymagania dotycz~ce minimalnych wspolczynnikow efektywnosci
w rozumlemu normy PN-EN 14511
Graniczny
Wymagany
Graniczny
Typ pompy ciepla
wsp6lczynnik
wsp6lczynnik
wzrost
wsp6lczynnika
efektywnosciprzed
efektywnosci od
roku 2011
efektywnosci
rokiem 2011
Powietrze -woda
Dolne ir6dlo ciepla powietrze
+3,33%
3,0
3,10
G6me ±r6dlo ciepla - woda
instalacji CO
Solanka - woda
Dolne ir6dlo ciepla solanka
odbieraj~ca cieplo za
pomoc~ wymiennika
+7,50%
4,0
4,30
gruntowego
G6me ir6dlo ciepla - woda
instalacji CO
Woda-woda
Dolne ir6dlo ciepla woda
+13,33%
4,50
5,10
G6me ir6dlo ciepla - woda
instalacji CO
Z dlugoterminowych
badan egzemplarzy
produkcyjnych
wynika, ze w warunkach
obliczeniowych dla okresu zimowego dla strefy klimatycznej miasta KArMAS (tz = -23°C)
proponowane transformatory ciepla S'l w stanie rozwin'lc wsp6lczynnik efektywnosci
wymagany w normie zas w warunkach por6wnawczych zamieszczonych w tabeli wsp6lczynnik
ten b~dzie wynosil okolo 4,3 dla okresu grzewczego. Dla okresu wiosennego, letniego oraz
jesiennego wsp6lczynnik efektywnosci moze osictgac wartosci znacznie wyzsze przekraczaj'lce
7. Ponizej przedstawiono odpowiednie dane wynikaj'lce z systemu monitoringu.
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Wspolczynnik
efektywnosci
egzemplarza
produkcyjnego
EKO-HEAT
16/81
dla
przedstawionych warunkow pracy - zblizonych do wymaganych w normie PN EN 14511 wynosi COPCtc) = 4,3
Przeplyw medium grzewczego przez skraplacz 1,8 m3/h. Chlodziwo skraplacza - woda
cp=4,19kJ/kgK. Pobor mocy elektrycznej przez transformator ciepla bez uwzgl~dniania silnika
pompy skraplacza 3,9kW.
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Uzyskany wspolczynnik efektywnosci COP - temperatura powietrza zewn~trznego - 21,1 DC:
COp(tc) = 3,3
Przeplyw przez skraplacz 1,8 m3/h; cp=4,19kJ/kgK. Chlodziwo skraplacza - woda
cp=4,19kJ/kgK. Pobor mocy elektrycznej przez transformator ciepla EKO-HEAT 16/81 bez
uwzgl~dniania silnika pompy skraplacza 4,2kW.

Na podstawie powyzszych danych mozna stwierdzi6, ze proponowane transformatory ciepla
CO/CWU spelniaj'l wymagania
stawiane pompom ciepla dotycz'lce wspolczynnika
efektywnosci z nawi'lzk'l.
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Poza tyrn proponowane transformatory ciepla rnirno faktu, ze rnozna je sklasyfikowac jako
powietrze/woda, nie potrzebujet wentylator6w wyrnuszajetcych przeplyw powietrza przez
wyrniennik pobierajetcy cieplo z powietrza przez co nie rna zanieczyszczenia srodowiska
halasern.
Czynnikiern chlodniczyrn jest gaz pochodzenia naturalnego dzi~ki czernu proponowane
transformatory
ciepla nie powi~kszajet efektu cieplamianego nawet w przypadku
rozszczelnienia
instalacji i wydostania si~ czynnika chlodniczego na zewnettrz.
Proponowane transformatory ciepla znajdujet si~ na liscie produkt6w skupiajetcych produkty
z grupy energooszcz~dnych urzetdzen i rnateria16w oraz urzetdzen z obszaru odnawialnej
energll.
Z obliczen wynika r6wniez, ze przy tak wysokirn wsp6lczynniku efektywnosci nalezy si~
spodziewac redukcji ernisji CO2 w stosunku do procesu produkcji ciepla poprzez spalanie
gazu LPG, GZ 50 oraz innych paliw plynnych gazowych lub stalych.
Wielkosc redukcji ernisji jest uzalezniona od ir6dla pochodzenia energii elektrycznej
i sprawnosci
jej produkcji.
W obliczeniach
oparto
si~ na sprawnosciach
charakterystycznych dla zawodowych elektrowni w~glowych pracujetcych w skojarzeniu.
Na podstawie danych zawartych w Regionalnym Programie Wojew6dztwa Malopolskiego
(Program Priorytet/ Dzialanie, Dzialanie: 7.2 "Poprawa jakosci powietrza i zwi~kszenie
wykorzystania odnawialnych ir6del energii" wykonano nast~pujetce obliczenia dotyczetce
szacowanej ernisji CO2,)
Tabela 3. Wskainiki emisji: dla CO2 oraz pozostalych zanieczyszczeii ( emisja
rownowaznapyly,
S02, N02)
Rodzaj paliw3 lub nosnlka
en'ergii zastClplonego przez
energi~ odnawlalnCl
Weolel brunatnv
Weaiel kamiennv
Drewno biomasa
Ole ooatowv
Gaz ziemnv
Energia elektryczna
\'VVt'N. W skojarzeniu
Cieolo z elektrociepl.

Wartosc opalowa paliwa,
Jednostka energli

Wskainlk

emlsji

We.C02,

kgCO,/MWh

Wskaznik emlsji

r6wnowaznej

Wu

14,5
20,0
11,0
41.0
35.0
1

MJ/ko
MJ/ka
MJ/ko
MJ/ko
MJ/Nm
MWh

400
342
20
270
205
333

(pyly, so" NO,)
ko/MWh
3,56
3.56
2,83
3,26
0,42
4,92

1

MWh

111

1,64

Proponowane w projekcie transformatory ciepla aby osictgnetcletcZlletrnoCgrzewczet 621 kW
potrzebujet zaangazowania 216 kW energii elektrycznej przy ternperaturze powietrza
zewn~trZllego -20°C.
Roczne zapotrzebowanie na energi~ cieplnetna pokrycie strat ciepla dla obiektu wynosi
Eco = 1 018 440 kWh/ rok = 1 018,44 MWh/ rok.
Rocznet ernisj~ CO2 przed wykonaniern projektu okresla si~ w sytuacji gdyby Projekt nie
zostal zrealizowany, a ta sarna ilosc energii cieplnej zostalaby dostarczona ze ir6dla jakirn
jest kociol na gaz.
W tym wypadku ernisj~ CO2 okresla si~ nast~pujetCo:
eco2=L E * weco2 = 1018,44 MWhl rok * 205 kgC02/MWh) = 208780 kg CO2/rok
gdzie:
Ei - roczna ilosc wyelirninowanej energii nieodnawialnej [MWh]
we,i - wskainik ernisji [kg/MWh]
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W przypadku zrealizowania projektu gdzie cieplo zostanie dostarczone przez transformatory
ciepla 0 nap~dzie elektrycznym roczn"t emisj~ CO2 obliczono w nast~puj"tcy spos6b. Zaklada
si~, ze energia elektryczna konieczna do nap~du proponowanych transformator6w ciepla
pochodzi z elektrowni w~glowej.
Wskaznik emisji C02 przy wytwarzaniu energii elektrycznej opartym na w~glu wytwarzana
w skojarzeniu wynosi na Litwie Weco2 = 333 kgC02/MWh.
Aby zrealizowac efekt grzewczy za pomoc"t transformator6w ciepla przy wsp61czynniku
efektywnosci COPTe =3,125 na pokrycie strat obiektu 0 zapotrzebowaniu rocznym
Eco = 1 018440 kWh! rok konieczne jest Een El = 325 900 kWh/rok energii elektrycznej do
ich nap~du. Wsp61czynnik COPTe w tym przypadku jest odniesiony dla warunk6w
obliczeniowych okresu zimowego przy temperaturze powietrza zewn~trznego -20°C.
Een

El

= Eco kWh/rok I COPTc = 1 018 440 kWhl rok 13,125 = 325 900 kWh/rok =
=325,9 MWh/rok

Z wyprodukowaniem tej energii elektrycznej wi"tze si~ z nieuniknion"t emisj"t CO2, kt6ra
w tym wypadku wynosi:

Obliczenia wykonano dla najgorszych obliczeniowych warunk6w pracy zakladaj"tc, ze
w okresie zimowym temperatura zewn~trzna wynosi -23°C, dla kt6rych wsp61czynnik
efektywnosci transformatora ciepla jest najnizszy. W rzeczywistosci takie temperatury nie
wyst~puj"t stale w okresie grzewczym, a srednia temperatura w okresie grzewczym wynosi 6°C. Dla takiej temperatury wsp61czynnik efektywnosci transformatora ciepla wynosi
COPTe =3,8. Przy takim zalozeniu nalezy spodziewac si~jeszcze wi~kszej redukcji emisji ~E.

Opracowal:
dr iuz. Piotr Kolasinski
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