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Pompa ciepła – urządzenie pozwalające na wykorzystanie energii 

cieplnej źródeł o niskich temperaturach, odbiera ciepło z dolnego 

źródła (np. z powietrza, z gruntu, z wód powierzchniowych bądź 

podziemnych), i przekazuje je do górnego źródła o wyższej 

temperaturze (np. do instalacji c.o., do instalacji c.w.u.). 

Zasada działania najpopularniejszych parowych sprężarkowych 

pomp ciepła opiera się na własnościach fizycznych płynów – 

czynników roboczych, pracujących w obiegach pomp ciepła. 

Wiadomo z fizyki, że temperatura wrzenia/skraplania cieczy zależy 

od ciśnienia. Zależność ta - w formie krzywej p(T) -  przedstawiana 

jest graficznie jako krzywa nasycenia.   

1.Wstęp – co to jest i jak działa pompa ciepła 
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Krzywe nasycenia kilku czynników roboczych 

(R-744 - ditlenek węgla CO2; R-717 - amoniak NH3;  

  R-290 - propan C3H8)  4 



CZYNNIK CHŁODNICZY 

R407C 

Cecha charakterystyczna: 

normalna  

(to znaczy przy ciśnieniu atmosferycznym)  

temperatura wrzenia to: 

tw =   – 43,6°C 

CZYNNIK CHŁODNICZY 

 R718 
H2O - woda 

tw =    +100°C 

normalna 

(to znaczy przy ciśnieniu atmosferycznym) 

temperatura wrzenia to: 
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Ilustracja wpływu wyboru czynnika roboczego na temperaturę uzyskiwaną  

w skraplaczu pompy ciepła 6 
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dławiący 
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przepływ ciepła w górnym źródle 

(w skraplaczu) 

przepływ ciepła w dolnym źródle 

(w parowniku) 

W wymiennikach ciepła  

CIEPŁO nie płynie „pod górę”, lecz 

zgodnie ze spadkiem temperatury!!! 

Trochę termodynamiki ... 
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Sprężarka 

Zawór rozprężny 

Skraplacz 
Parownik obieg czynnika roboczego 

Czynnik roboczy pracuje w obiegu zamkniętym,  

podlegając cyklicznie przemianom termodynamicznym 8 



IDEA DZIAŁANIA POMPY CIEPŁA  IVT 

dolne źródło ciepła 

górne źródło ciepła Idea działania  

pompy ciepła 
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Obecnie praktycznie każdy ma pompę ciepła w domu ... choć może o tym nie wie! 

 

To chłodziarka (czyli lodówka), bez której trudno wyobrazić sobie dzisiaj życie 

codzienne – ot, jedna z szafek kuchennych. 

Wymaga doprowadzenia energii elektrycznej, ale jak właściwie wygląda  

bilans energetyczny tej „szafki” o cudownych właściwościach? 

energia 

elektryczna 

energia 

usuwana 

z chłodziarki 

(ogrzewa pomieszczenie, 

w którym znajduje się 

chłodziarka) 
TW 

   TZ > TW 

TZ 
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parownik 

zawór 

dławiący 

sprężarka 

skraplacz 

do instalacji 

grzewczej  

budynku 

z instalacji  

dolnego  

źródła ciepła 

czynnik chłodniczy 

(np. R407C) 

z instalacji 

grzewczej  

budynku 

do instalacji  

dolnego  

źródła ciepła 

POMPA CIEPŁA 

Schemat uproszczony instalacji z POMPĄ CIEPŁA 
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+65/55/°C 
sprężarka 

zawór  

dławiący 

skraplacz 

parownik 

Instalacja grzewcza 

GÓRNE ŹRÓDŁO CIEPŁA 

Instalacja DOLNEGO ŹRÓDŁA CIEPŁA 

+5°C 

+57/47/°C 

+2°C 

POMPA CIEPŁA 

Schemat poglądowy instalacji z POMPĄ CIEPŁA 

(dolne źródło   GRUNT – kolektor poziomy) 
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ELEMENTY KOMPAKTOWEJ POMPY CIEPŁA   (IVT) 

(z zintegrowanym zbiornikiem)  

parownik 

sprężarka 

skraplacz 

zawór dławiący 
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LN - energia napędowa;     (Q + LN)  - ciepło użyteczne (do ogrzewania) 

Pompa ciepła jest urządzeniem  

dokonującym recyklingu energii środowiska 14 
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         Płacimy za LN, otrzymujemy do dyspozycji  

COP   Coefficient Of Performance     (Efektywność Cieplna 

                                                                Pompy Ciepła)    

Jeśli zależy nam na otrzymywaniu dużej ilości ciepła ...  i tanio ... 

)L+Q( N


Korzyść ze stosowania pompy ciepła  

wynika z relacji między Q i LN 
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Schemat ilustrujący zasadę działania instalacji z rewersyjną pompą ciepła. 

a) ogrzewanie w okresie zimowym; b) chłodzenie w okresie letnim;  

Pompa ciepła może także chłodzić!! 16 



2.Gdzie można zastosować pompę ciepła? 

Pompę ciepła można stosować wszędzie tam, gdzie jest do dyspozycji 

ciepło przy temperaturze uniemożliwiającej jego wykorzystanie w inny 

sposób. 

Pompa ciepła może pobierać ciepło (przy odpowiednim doborze 

czynnika roboczego) z chłodni, ze środowiska, z procesów 

technologicznych (mycie, pranie, ścieki, itd.).  

Pompa ciepła może współpracować z innymi OZE. Może być 

napędzana energią elektryczną z turbiny wiatrowej, z panelu 

fotowoltaicznego, z małej elektrowni wodnej, energią mechaniczną z 

silnika gazowego spalającego biogaz. 
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Pompa ciepła zwykle pracuje okresowo współpracując ze zbiornikiem 

akumulacyjnym ciepła.  

 

Typowy okres pracy pompy ciepła w domowej instalacji to nieco ponad 

2 000 godzin w ciągu roku, przy żywotności sprężarki rzędu 40 000 

godzin pracy oznacza to 20 lat pracy instalacji bez wymiany urządzeń. 

Dolne źródło ciepła gruntowe ma żywotność szacowaną na 

przynajmniej 50 lat. 

 

Ubytek ciepła z gruntu może i powinien być niwelowany dostarczaniem 

ciepła z chłodzenia pomieszczeń w sezonie letnim, może do tego 

zostać wykorzystana nadwyżka ciepła z kolektorów słonecznych 

podczas lata. 
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Pompa ciepła może być stosowana do ogrzewania  

(i chłodzenia!) pojedynczych pomieszczeń (urządzenia 

małej mocy tzw. „split”, pobierające ciepło z powietrza), 

do ogrzewania (i chłodzenia!) domów jednorodzinnych i 

budynków wielomieszkaniowych, do budynków 

komunalnych i użyteczności publicznej, budynków 

gospodarskich, hal sportowych czy aquaparków – 

praktycznie wszędzie. 
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Nadto pompy ciepła mogą być wykorzystywane do 

odladzania powierzchni dróg, chodników, parkingów, 

mostów – odrębna dziedzina zastosowań pomp ciepła to 

energetyczne wykorzystanie gruntu, możliwe jedynie 

właśnie dzięki pompom ciepła.  

 

Budowane są - dzięki możliwości wykorzystania pomp 

ciepła – magazyny ciepła i chłodu, o skali wielkości 

pozwalającej na sezonowe (lato/zima) magazynowanie 

energii oraz współpracę z sieciowymi systemami 

centralnego ogrzewania (district heating/cooling). 
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Pompy ciepła mogą pracować jako jedyne źródło energii 

(ciepła/chłodu), bądź jako urządzenia pokrywające 

podstawowe zapotrzebowanie na energię, we współpracy 

ze szczytowymi czy uzupełniającymi źródłami energii. 

Efekt zastosowania pomp ciepła jest zawsze taki sam:  

radykalne zmniejszenie kosztu zaopatrzenia w energię. 
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Source: A. Wille, V. Lottner, R&D programme on thermal energy storage in Germany,  

              10th Int. Conference on Thermal Energy Storage EcoStock 2006, NJ USA,  

               May 30-June 2, 2006.   

Podziemne 

magazyny ciepła i 

chłodu dla budynku 

Reichstagu w 

Berlinie 
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3. Ile pompa ciepła kosztuje – a ile kosztuje CIEPŁO? 

źródło: Heating and cooling from renewable energies: costs of national policies and administrativebarriers, 

              FINAL REPORT, MVV Consulting, delivered to DG TREN 15 June, 2007.  

Całkowity koszt instalacji z pompą ciepła w UE dla budynków jednorodzinnych 

energooszczędnych, średnioizolowanych oraz starych 
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Jednostkowy koszt pompy ciepła w UE w zależności od mocy cieplnej urządzenia 

(opłaca się instalować - np. wspólnie - urządzenie o większej mocy!) 

źródło: Heating and cooling from renewable energies: costs of national policies and administrativebarriers, 

              FINAL REPORT, MVV Consulting, delivered to DG TREN 15 June, 2007.  
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Racjonalne porównania kosztów ogrzewania przy wykorzystaniu różnych 

systemów ogrzewania muszą być przeprowadzane przy uwzględnieniu trzech 

zasadniczych składników tych kosztów:  

  - kosztu inwestycyjnego K1 (zakupu i budowy instalacji),  

  - kosztu obsługi i remontów K2 (serwisu)  

  - kosztu eksploatacji K3 (paliwa i energii niezbędnej do różnego  

    rodzaju napędów oraz sterowania i kontroli).  

Dla różnych systemów ogrzewania relacje między tymi składnikami są różne, 

co ilustruje schematycznie rysunek poniżej.  

K1

K2

K3
K1

K2

K3
A) B)

Przykład różnego udziału składników kosztów w całkowitym koszcie ogrzewania: 

                      A) równomierny udział kosztów składowych,  

                      B) przeważający udział kosztu inwestycyjnego K1 – pompa ciepła.  
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Wykres porównawczy skumulowanych kosztów ogrzewania  

dla różnych systemów grzewczych (ceny wg 2004 r.) 

 Kapuściński J. Rodzoch A.: Geotermia niskotemperaturowa w Polsce - stan aktualny  

      i perspektywy rozwoju, Warszawa 2006 (wykonano na zamówienie Ministra Środowiska); 

      jest dostępna nowsza wersja tego opracowania z 2010 r.  
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4.Korzyści ze stosowania pompy ciepła 

- DLA ODBIORCY CIEPŁA  -  to radykalne obniżenie kosztu 

ogrzewania, z możliwością chłodzenia przy użyciu tej samej 

instalacji,  

przy nieporównanie większej wygodzie korzystania z 

instalacji w odniesieniu  

do innych systemów ogrzewania 

 

- DLA ŚRODOWISKA  -  to obniżenie szkodliwych emisji ze 

spalania paliw konwencjonalnych, dzięki recyrkulacji energii 

pobieranej ze środowiska oraz - w sumie - lepszemu 

wykorzystaniu energii paliwa niż w innych systemach 

ogrzewania – o czym poniżej. 
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5.Mity i fakty o pompie ciepła 

Nieprzyjaciele pomp ciepła w Polsce wysuwają dwa 

główne argumenty, które  - ich zdaniem - dyskwalifikują 

przydatność tych urządzeń w naszych warunkach. 
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Pierwszy – to duży koszt inwestycyjny. Prawdą jest, że musimy przy 

zakupie pomp ciepła konkurować z zamożniejszymi krajami UE, 

ponieważ zapotrzebowanie na pompy ciepła jest tak wielkie, iż nie 

można nadążyć z produkcją oraz – przede wszystkim – z 

instalowaniem kolejnych urządzeń. Na wymianę czeka bez przesady 

kilka milionów wyeksploatowanych instalacji grzewczych – i piece 

zastępowane są pompami ciepła!! Prawdą jest jednak także fakt 

konsekwentnego wspomagania (dofinansowywania) budowy nowych i 

wymiany starych instalacji grzewczych przez administracje wszystkich 

krajów „starej UE” i w wielu „nowych” państwach członkowskich UE – 

poza Polską ...  29 



Krajowy Plan Działań w Zakresie Energii Odnawialnych 

przewiduje wspomaganie zawodowych dostawców ciepła, 

ale wspomaganie indywidualnych, małych użytkowników 

nie interesuje naszej administracji. 

Na pompy ciepła postawiła w rozwoju energetyki  

w szczególności Wielka Brytania. 

 

Już obecnie od każdego użytkownika pompy ciepła 

kupowane jest ciepło pozyskane ze środowiska – 

przeciętny użytkownik mieszkający w domu 

jednorodzinnym otrzymuje kwotę około 4000 zł rocznie 

przez okres 20 lat,  to jest średni okres eksploatacji pompy 

ciepła.   30 



Drugi argument dotyczy nieefektywności naszych krajowych elektrowni 

– no i winne są, naturalnie, pompy ciepła. Winne są mianowicie tego, że 

dostarczane przez nie ciepło nie jest w stanie zastąpić ciepła, które 

można by uzyskać z bezpośredniego spalenia paliwa. Ilustruje sytuację 

rysunek na kolejnym obrazie poniżej, na którym porównano 

współczynniki wykorzystania paliwa w różnych systemach ogrzewania. 

 

Pomijając już fakt nielogiczności argumentacji według zasady „kowal 

zawinił, Cygana powiesić” trzeba wskazać na przemycany przy tej okazji 

stereotypowy pogląd  

o rzekomo niewielkiej efektywności pomp ciepła.  
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Ta ostatnia sprawa jest na tyle ważna, że warto przedstawić obecny stan 

faktyczny co do efektywności pomp ciepła.  

Postęp techniczny w odniesieniu do pomp ciepła doprowadził 

mianowicie stopniowo do osiągnięcia bardzo wysokich wartości 

współczynników efektywności cieplnej, i to dotyczących całej instalacji – 

SPF (Seasonal Performance Factor), a nie tylko samych pomp ciepła – 

COP (Coeficient Of Performance). Prezentują to kolejne ilustracje.   
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zródło: Forsén M., Heat pumps – technology and environmental impact, July 2005: Part 1, 

       Swedish Heat pump Association (SVEP).  
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Ile energii z paliwa jest faktycznie wykorzystywane przez odbiorcę ciepła?  

Dzięki pompie ciepła uzyskuje 

się z 1 kg paliwa spalonego  

w elektrowni tyle ciepła, ile 

uzyskano by spalając u odbiorcy 

ilość paliwa zdecydowanie 

większą (od 1,2 do 1,5 kg). 
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Ilustracja relacji między współczynnikami wydajności cieplnej:  

COP – tylko pompa ciepła, SPF – instalacja grzewcza z pompą ciepła. 

 

SPF = Q/W   

Pomierzone wartości SPF, przedstawione poniżej,  pozwalają wyrobić 

sobie pogląd o efektywności pomp ciepła. 
 

Na efektywność instalacji ogrzewania ma wpływ nie tylko sma pompa ciepła, 

ale także nakład energii wymagany do obsługi dolnego źródła (pompa 

obiegowa) oraz ewentualne dogrzewanie zbiornika akumulacyjnego (backup 

heating). 
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Postępy w podwyższaniu efektywności pomp ciepła są znaczne, co ważne także  

w odniesieniu do pomp ciepła z powietrzem jako dolnym źródłem ciepła (Japonia) 35 



Pomierzone średniomiesięczne wartości współczynnika SPF w latach 2008  

i 2009 przy pobieraniu ciepła z gruntu (GSHP – Ground Source Heat Pump) 
 

[źródło: European Heat Pump NEWS, Issue 12/2 August 2010]  36 



31 

Pomierzone średniomiesięczne wartości współczynnika SPF w latach 2008 i 

2009 przy pobieraniu ciepła z powietrza. 
 

[źródło: European Heat Pump NEWS, Issue 12/2 August 2010]  37 



Przykłady dolnych źródeł ciepła 

6. Przykłady 
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Przykłady dolnych źródeł ciepła 
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Harcerski Ośrodek Morski (HOM)  

w Pucku – widok ogólny 

Harcerski Ośrodek Morski (HOM) w Pucku 

– pompy ciepła i zbiorniki akumulacyjne 

Przykład instalacji ogrzewania 

z pompą ciepła  
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Z powietrza ciepło może być pobierane na 

zewnątrz budynku, bądź wewnątrz budynku 

- to drugie rozwiązanie wymaga doprowadzenia 

powietrza z czerpni i usuwania go przez wyrzutnię 

41 



Budynek mieszkalny (52 mieszkania) w Gdańsku-Oruni, 14 400 m3; 5 pomp ciepła  

o łącznej mocy  75 kWth, gruntowe dolne źródło ciepła - 10 otworów pionowych po 120 m. 
[źródło: ELAR Gdańsk]   42 



Pompy ciepła  

wielkiej mocy 

pozwalają odzyskać 

ciepło odpadowe ze 

ścieków, pobierać 

ciepło z wody 

morskiej, dobrze 

współpracując  

z siecią 

ciepłowniczą 

źródło: 
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 Ciepło można pobierać z otoczenia, na miejscu u 

użytkownika. Żadnych palenisk, magazynów 

paliwa, transportu, etc., etc. 

 PŁACIMY tylko za „ciepło napędowe” (kilka razy 

mniejsze od ciepła do dyspozycji).  

Za ciepło pobrane z otoczenia NIE PŁACIMY. 

 Latem – możliwość chłodzenia pomieszczeń. 

7.Podsumowanie 
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 „Mnożenie” energii - poprzez dobieranie jej z 

otoczenia, w ilości kilkakrotnie większej niż energia 

napędowa - prowadzi do lepszego wykorzystania 

paliw (i tym samym do zmniejszenia szkodliwych 

emisji) 

 Względnie duży koszt instalacji z pompą ciepła 

zwraca się w rozsądnym okresie czasu – TYM 

SZYBCIEJ, IM SZYBCIEJ ROSNĄ CENY PALIW I 

ENERGII. 

 Do napędu pompy ciepła można stosować „zieloną” 

energię (elektryczną bądź mechaniczną), wtedy 

całość ciepła jest „zielona”. 
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A pompy ciepła gdzie są? Ich rola w bilansie ciepła może i powinna być jeszcze 

bardziej znacząca niż rola energetyki słonecznej – i tak też przewiduje się w UE. 

Podobno tylko w Polsce pompy ciepła są jakieś gorsze ... (zdaniem niektórych „ekspertów”) 46 



Istnieją więc 

jednak 

efektywne 

pompy ciepła? 

No to takie 

właśnie 

instalujmy!! 
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Pompa ciepła może dostarczać ciepło w całości pochodzące z OZE,  

jeśli z OZE pochodzi energia napędowa  

(stanowiąca część ciepła dostarczanego użytkownikowi). 
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