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Z pompà ciep∏a na ty

Spr´˝arkowa pompa ciep∏a dzia∏a

identycznie jak klasyczne spr´˝arko-

we urzàdzenia ch∏odnicze, czyli lo-

dówki. Inny jest tylko sposób zago-

spodarowania uzyskiwanego ciep∏a i

„zimna”. (Czytelnik daruje mi to

„zimno” – jak wiemy z termodynami-

ki ka˝de cia∏o jest wy∏àcznie ciep∏e).

W pompie ciep∏a parownik s∏u˝y do

pozyskiwania, przy niskiej tempera-

turze, ciep∏a z dolnego êród∏a. W skra-

placzu to samo ciep∏o oddawane jest,

przy wy˝szej temperaturze, do ogrze-

wanego medium – „z∏adu” c.o.

„Transport ciep∏a” od ni˝szej do wy˝-

szej temperatury realizowany jest w

zamkni´tym obiegu termodynamicz-

nym, w którym krà˝y w sposób ciàg∏y

czynnik roboczy, b´dàcy „transporte-

rem” energii cieplnej. Podlega on na-

st´pujàcym po sobie przemianom ter-

modynamicznym, stanowiàcym za-

mkni´ty lewobie˝ny obieg termody-

namiczny. Spr´˝arka pompy ciep∏a za-

sysa pary czynnika ch∏odniczego z pa-

rownika przy niskim ciÊnieniu (od

oko∏o 2 do 5 barów) i temperaturze

(od oko∏o -5 do 5°C) i spr´˝a do wyso-

kiego ciÊnienia (oko∏o 20 barów) i

temperatury (oko∏o 95°C). Za spr´-

˝arkà pary czynnika sà przegrzane. Pa-

ry te sà skraplane w skraplaczu, odda-

jàc ciep∏o przy temperaturze do oko∏o

60°C wodzie lub powietrzu wykorzy-

stywanemu do grzania (temperatury i

ciÊnienia odpowiadajà w przybli˝eniu

czynnikowi R 407C). Skroplone pary

czynnika ch∏odniczego sà d∏awione w

zaworze rozpr´˝nym do niskiego ci-

Ênienia i temperatury panujàcej w pa-

rowniku. W parowniku ciecz czynnika

ch∏odniczego odparowuje, przy czym

ciep∏o potrzebne do parowania pobie-

ra z obiegu dolnego êród∏a. „Pompo-

wanie ciep∏a” odbywa si´ kosztem

energii elektrycznej zu˝ywanej przez

spr´˝ark´. O efektywnoÊci „podno-

szenia” ciep∏a (stosunek iloÊci energii

cieplnej uzyskanej w skraplaczu pom-

py do iloÊci energii doprowadzonej do

nap´du spr´˝arki) decyduje ró˝nica

mi´dzy temperaturami górnego i dol-

nego êród∏a, tak˝e sprawnoÊç spr´˝ar-

ki. Mniejsza ró˝nica powy˝szych tem-

peratur gwarantuje wy˝szà efektyw-

noÊç pracy pompy ciep∏a. Dlatego te˝

pompa ciep∏a najefektywniej pracuje

w uk∏adach grzewczych niskotempe-

raturowych (w których dla uzyskania

temperatury komfortu w pomieszcze-

niach wystarczajàca jest temperatura

zasilania instalacji c.o. rz´du 30°C -

35°C, przy wspó∏pracy z dolnym êró-

d∏em ciep∏a o temperaturze nie ni˝-

szej ni˝ oko∏o 0°C. O efektywnoÊci

pracy pompy ciep∏a mówi tzw. wspó∏-

czynnik efektywnoÊci (COP), okre-

Êlajàcy stosunek energii cieplnej uzy-

skanej (Qk) do energii elektrycznej

pobranej przez silnik spr´˝arki (Pe).

Pompa ciep∏a jest nowoczesnym, eko-

logicznym, tanim w eksploatacji i w

pe∏ni bezobs∏ugowym urzàdzeniem,

które samodzielnie mo˝e ogrzewaç

dom i zapewniç cwu.

Co mo˝emy zrobiç, by pompa cie-

p∏a pracowa∏a z mo˝liwie najwi´kszà

sprawnoÊcià: Postaraç si´ o dobrze

skonstruowanà spr´˝ark´ – o wysokiej

sprawnoÊci; zastosowaç odpowiednie

wymienniki – o wielkoÊci tak dobra-

nej, by spadek temperatury czynnika

by∏ ok. 4 K – 5 K i podobne „spi´trze-

nie” temperatur mi´dzy wymiennika-
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W poprzednich artyku∏ach „Magazynu Instalatora” stara∏em
si´ pokazaç, kiedy i komu „op∏aci si´” zastosowanie pompy cie-
p∏a, a tak˝e przybli˝yç zasady konstruowania i wykonywania
dolnych êróde∏. Czas na samà pomp´ ciep∏a.

www.instalator.pl

1. Przegrzane pary czynnika ch∏odni-
czego o wysokim ciÊnieniu.
2. Skraplanie czynnika ch∏odniczego
w wymienniku.
3. Doch∏odzona ciecz czynnika
ch∏odniczego o wysokim ciÊnieniu.
4. Rozpr´˝ony czynnik ch∏odniczy o
niskim ciÊnieniu.
5. Odparowanie czynnika ch∏odni-
czego w parowniku.
6. Przegrzane pary czynnika ch∏odni-
czego o niskim ciÊnieniu.

7. Powrót wody z instalacji grzew-
czej.
8. Podgrzewanie wody przez oddajà-
cy ciep∏o skraplajàcy si´ czynnik.
9. Zasilanie instalacji podgrzanà w
pompie ciep∏à wodà.
10. „Ciep∏a“ ciecz z obiegu dolnego
êród∏a.
11. Ch∏odzenie cieczy poprzez odpa-
rowujàcy czynnik ch∏odniczy.
12. Sch∏odzona w pompie ciep∏a
ciecz obiegu dolnego êród∏a.


