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Układ dolnego źródła ciepła jest obiegiem 
zamkniętym, w którym krąży ciecz robocza 
(użytkowa). Ma za zadanie przekazanie ciepła 
od gruntu do budynku, wykorzystując pom- 
pę ciepła (ewentualnie oddanie ciepła z budyn-
ku do gruntu – w okresie lata). 
Płyny (ciecze robocze) stosowane są w in-
stalacjach grzewczych, instalacjach dolnych 
źródeł ciepła (DŹ), słonecznych, chłodzenia 
itd. Zastosowanie determinuje parametry pra-
cy, a one powodują wykorzystanie cieczy 
o odpowiednich parametrach.
Ze względu na to, iż instalacja DŹ pracu-
je w temperaturze bliskiej 0°C, cieczą tą nie 
może być woda. 

Co to jest solanka?
W technice pomp ciepła spotyka się często 
określenie solanka (np. mówiąc: pompa cie-
pła solanka-woda). Określenie to dotyczy hi-
storycznego już czynnika roboczego opartego 
na solach NaCl, współcześnie niewykorzysty-
wanego. Obecnie pojęcie stosowane jest po-
tocznie dla określenia czynników opartych na 
roztworach glikolu. W zależności od tempera-
tury pracy „solanka” przybiera różne stężenia. 
Należy pamiętać, że ciecz robocza zaopatrzo-
na musi być w domieszki uszlachetniające.

Roztwór glikolu czy etanol? 
Roztwory glikolu są głównie wykorzystywa-
nym medium roboczym i to nie bez powodu. 
Charakteryzują się:
–  optymalnymi wartościami temperatu-

ry krzepnięcia (w zależności od stężenia 
glikolu), 

–  zabezpieczają układ przed korozją, 
–  mają optymalną lepkość i gęstość (nie-

znacznie większą od wody), 
–  mają właściwości smarne (istotne z pun- 

ktu widzenia układu pompowego), 
–  są bez zapachu, bezpieczne w użyt- 

kowaniu. 
Wśród glikoli szczególnie zalecane są glikole 
ekologiczne (oparte na glikolu propylenowym) 
do instalacji odnawialnych źródeł energii. 
Zdecydowanie rzadziej polecanym medium 
przez producentów pomp ciepła jest etanol, 
który jednocześnie stwarza problemy eks-
ploatacyjne ze względu na palność, wysoką 
lotność, specyficzny zapach oraz braki wła-
ściwości smarnych (problemy z układem 
pompowym). Wielu producentów pomp obie-
gowych wprowadziło zakaz stosowania eta-
nolu jako czynnika roboczego – głównie z po-
wodu zacierania się pomp.

Nowoczesne roztwory glikoli dla celów 
grzewczych i chłodniczych
Glikol wykorzystywany w ogrzewnictwie 
i chłodnictwie spełniać musi wysokie wyma-
gania. Zabezpiecza on układ przed zamro-
żeniem, korozją, jest czynnikiem stabilnym 
chemicznie. 
Nie stosuje się czystego, technicznego gli-
kolu, m.in. ze względu na zwiększoną koro-
zyjność (wyższą od wody!) oraz utlenialność 
(ogranicza zdecydowanie czas użytkowania).
Wysokiej jakości płyn niezamarzający powi-
nien zawierać liczne dodatki: pakiet inhibito-
rów korozji, stabilizatorów, przeciwutleniaczy, 

dodatków przeciwpien-
nych itd. poprawiają- 
cych warunki użytkowa-
nia instalacji.

Glikol polipropylenowy – stawiając  
na ekologię
W technice grzewczej stosowane są dwoja-
kiego rodzaju glikole: 
•  etylenowy, 
•  propylenowy. 
W dobie stawiania na ekologię, na poszanowa-
nie zasobów i energii, ekologiczny charakter 
cieczy odgrywa istotne znaczenie. Glikol pro-
pylenowy uznawany jest za ekologiczny – nie 
jest toksyczny (ulega biodegradacji), w przeci-
wieństwie do glikolu etylenowego, który jest 
trujący. W niektórych krajach wręcz istnieje 
zakaz stosowania glikolu etylenowego. W sta-
nie naturalnym oba glikole są bezbarwne, jed-
nak jako produkty komercyjnie są barwione. 
Glikol propylenowy jako ekologiczny najczę-
ściej jest zielony, etylenowy – niebieski.

Okresowe kontrole
Płyny użytkowe (ciecze robocze) należy pod-
dawać okresowej kontroli, bowiem po pew-
nym okresie mogą ulegać destrukcji związa-
nej z przemianami chemicznymi podczas eks-
ploatacji. Należy sprawdzać stężenie jonów 
wodorowych (pH) oraz rezerwę alkaliczną. Po-
mocnym parametrem pomagającym w określe-
niu stanu roztworu jest również jego gęstość.

Uwaga na glikole niewiadomego po-
chodzenia
Na rynku spotkać można roztwory różnych 
producentów. Należy wystrzegać się cie-
czy nieznanego pochodzenia, pozbawionych 
w swym składzie pełnego pakietu inhibito-
rów, stabilizatorów, przeciwutleniaczy, dodat-
ków przeciwpiennych oraz nie legitymujących 
się odpowiednią dokumentacją. Warto pod-
czas wyboru produktu opierać się na cieczach 
zawierających organiczne dodatki tzw. chło-

dziwa OAT, zamiast dotychczas stosowanych 
nieorganicznych. Warto pamiętać też o posza-
nowaniu środowiska, wybierając np. ekolo-
giczny glikol propylenowy.
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Stężenia i rozcieńczenia 
glikoli

Glikole dystrybuowane są w posta-
ci koncentratów i roztworów. Za-
stosowanie roztworu pozwala na 
bezpośrednie wykorzystanie cie-
czy w instalacji. Spotyka się najczę-
ściej roztwory o stężeniach: 34%, 
40%, 50% i 54%, które odpowia-
dają temperaturze krzepnięcia 
–15°C, –20°C, –30°C, –35°C. W przy-
padku dolnych źródeł stosuje się 
najczęściej roztwory o temperaturze
krystalizacji do –15°C, choć można 
wykorzystać również do –20°C. 
W przypadku zaopatrzenia się w kon-
centrat należy przygotować odpo-
wiedni roztwór, wykorzystując od-
powiedniej jakości wodę i dobrze 
go mieszając. Woda powinna cha-
rakteryzować się odpowiednią twar-
dością, nie większą niż 5,4°d (czy-
li 0,96 mmol/l). Zawartość chlor-
ków nie powinna być większa niż
0,25 mmol/l. Najlepszym rozwiąza-
niem będzie wykorzystanie wody 
poddanej uzdatnieniu np. demine-
ralizacji. Woda o nieodpowied-
niej jakości bardzo szybko przedło-
ży się na problemy eksploatacyjne 
(korozję, pienienie, obecność nad-
miernej ilości tlenu w instalacji itd.).
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