
POMPY CIEPŁA
MATERIAŁY DYDAKTYCZNE



• W sprężarkowych pompach ciepła, w obiegu termodynamicznym
używa się gazu, nazwanego czynnikiem roboczym.

• Czynnik roboczy może znajdować się w trzech stanach skupienia.

• Przemiany fazowe mają wysoką gęstość energetyczną i pozwalają
na przybliżenie przebiegu procesu Carnota.

• Wysoka gęstość energetyczna umożliwia wytwarzanie bardziej 
efektywnych systemów pomp ciepła.

• Przybliżenie procesu Carnota polega na tym, że czynnik roboczy 
podlega procesem izotermicznym.



Rys.1. Wykres fazowy dla wody.



• W inżynierii pracę pompy ciepła łatwo jest przedstawić na
wykresie p-h.

• Na wykresie p-h różnice energetyczne są łatwe do
zidentyfikowania.

• Każdy czynnik chłodniczy ma swój własny wykres w zależności
od jego właściwości termodynamicznych.

Pompa ciepła na wykresie p-h



Rys.2. Wykres p-h dla czynnika R134a



• Podstawową zasadą cyklu pompy ciepła jest zależność
temperatury wrzenia od ciśnienia.

• Absorpcja ciepła musi przebiegać w niższej temperaturze,
natomiast emisja ciepła, w wyższej temperaturze.

Zasada działania pompy ciepła



• Osiąga się to przez odparowanie czynnika chłodniczego
w niskiej temperaturze, aby uzyskać niezbędny przepływ
ciepła ze źródeł ciepła.

• Aby mógł przebiegać ten proces, należy obniżyć ciśnienie, by
temperatura parowania była poniżej wymaganej temperatury
źródeł ciepła.



Rys.3. Cykl pracy pompy ciepła na wykresie p-h.

• Linia 1-2 Rys.3, sprężanie czynnika
chłodniczego do wyższego ciśnienia, przy
którym temperatura wrzenia jest wyższa
od temperatury użytkownika.

• Linia 2-3 Rys.3, kondensacja czynnika
chłodniczego w skraplaczu, przepływ
ciepła Qout jest odprowadzany do
użytkownika.

Qout- ciepło pompy ciepła dostarczane do
użytkownika.

• Linia 3-4 Rys.3, dławienie, do dławienia
używany jest zawór rozprężny.

• Linia 4-1 Rys.3, odparowanie; podczas
parowania czynnik chłodniczy pochłania
przepływ ciepła Qin ze źródeł ciepła.

Qin- ciepło pompy ciepła dostarczane ze
źródła ciepła.

Zasada działania pompy ciepła



Rys.4. Główne elementy pompy ciepła

• Sprężarka - służy do podnoszenia
temperatury czynnika chłodniczego.

• Skraplacz - służy do przekazywania
ciepła z czynnika chłodniczego do
użytkownika ciepła.

• Zawór rozprężny - służy do obniżania
temperatury czynnika chłodniczego.

• Parownik - służy do przekazywania
ciepła ze źródła ciepła do czynnika
chłodniczego.



• Zadaniem systemu sprężarkowej pompy ciepła jest transport
energii cieplnej Qin z niskiego poziomu temperatury do
wyższego poziomu temperatury (Qout).

• Na rysunku 4 dostarczono energię mechaniczną do systemu
z zewnątrz za pomocą sprężarki.

Działanie systemu sprężarkowej pompy ciepła



• System musi spełniać pierwszą zasadę termodynamiki

Qout=Qin+Pin

gdzie:

Qout – wyjście z parownika (ciepło dostarczane do użytkownika).

Qin – wyjście ze skraplacza (ciepło odebrane z dolnego źródła ciepła).

Pin – wyjście ze sprężarki (dostarczona energia mechaniczna sprężarki).

Działanie systemu sprężarkowej pompy ciepła



Rys. 5. Praca sprężarki na wykresie p-h

I etap - Rys. 5 sprężanie 
izentropowe (1-2) - gazowy czynnik 
chłodniczy pobierany przez 
parownik jest sprężany przez 
sprężarkę z ciśnienia parowania p1
do ciśnienia skraplania p2.

p1 - ciśnienie wlotowe sprężarki.

p2 - ciśnienie wylotowe sprężarki.

Obliczenia z wykorzystaniem wykresu p-h



• W idealnych warunkach sprężanie jest izentropowe.

• W rzeczywistym procesie kompresji ciepło spowodowane
jest tarciem.

• Ciepło będzie przekazywane przez ścianę cylindra.

• Wzrost entalpii równy jest ilości pracy wykonanej przez
sprężarkę.



• Wydajność sprężarki:

Pv=(h2 – h1) ∙mR    (kW)

• Praca sprężarki:

W= Pv/mR = h2 – h1    (kJ/kg)

gdzie:

h1– entalpia sprężarki na wejściu (kJ/kg)

h2 – entalpia sprężarki na wyjściu (kJ/kg)

mR – przepływ masowy czynnika (kg/s)



Rys.6. Sprężanie izobaryczne na wykresie p-h.

• II etap - Rys. 6 sprężanie
izobaryczne (2-3) - energia cieplna
jest uwalniana do środowiska przez
sprężanie czynnika chłodniczego.

• Przepływ ciepła jest pochłaniany
przez parownik i pobór mocy
sprężarki.



• The total output of the condenser:

Qc = (h2 – h3)∙mR   (kW)

• The specific condenser output:

qc= Qc/mR = h2 – h3 (kJ/kg)

where:

h2 – condenser inlet enthalpy (kJ/kg)

h3 – condenser outlet enthalpy (kJ/kg)



Fig.7. Dławienie na wykresie p-h

• III etap - Rys.7. zawór dławiący (3-4).

• Całkowicie skondensowany czynnik 
chłodniczy jest dostarczany do parownika pod 
niskim ciśnieniem.

• Ma to miejsce podczas dławienia.

• Podczas procesu ani ciepło, ani praca nie są 
wymieniane z otoczeniem.



• IV etap - Rys.8. Izobaryczne 
odparowanie.

• Płynny czynnik chłodniczy wchodzi do 
parownika, gdzie odparowuje.

• ciepło przekazywane jest do górnego 
źródła ciepła.

Rys.8. Proces parowania na wykresie p-h.



• Całkowitą wydajność parownika można obliczyć z zależności:

Qo = (h1 – h4)∙mR    (kW)

• Pojemność freonu można obliczyć z zależności:

qo= Qo/mR = h1 – h4    (kJ/kg)

gdzie:

h4 – entalpia wlotowa parownika (kJ/kg)

h1– entalpia wylotowa parownika (kJ/kg)



• Współczynnik mocy pompy ciepła:

ε = qc/w= qc/(qc –qo)= Qc/Pv

gdzie:

ε – współczynnik wydajności

qc – pojemność kondensacyjna (kJ/kg)

qo – pojemność parownika (kJ/kg)



Rys. 9. Współczynnik wydajności
w zależności od temperatury
parowania i kondensacji

• Współczynnik wydajności zależy od
temperatury parowania i kondensacji.
Rys. 9.

• Współczynnik wydajności jest wyższy,
im mniejsza różnica temperatur
parowania i kondensacji.

• Maksymalny współczynnik wydajności
jest określony przez proces Carnota.



• Sprężarka - jeden z czterech głównych elementów systemu pompy
ciepła. Jego zadaniem jest dostarczanie energii mechanicznej
obwodu.

• Sprężarka pobiera gazowy czynnik chłodniczy pod niskim
ciśnieniem, spręża i emituje go pod wysokim ciśnieniem.

• Podczas kompresji temperatura gazu wzrasta.

Komponenty sprężarkowego systemu chłodniczego:



Istnieją dwa podstawowe typy sprężarek: wyporowe i przepływowe.

Sprężarko wyporowe: komora robocza jest okresowo napełniana

i opróżniana.

Najbardziej rozpowszechnionym typem silnika wyporowego jest

sprężarka tłokowa.

Rys. 10. Symbol sprężarki tłokowej



Medium robocze zasilane jest energią kinetyczną, która jest następnie

przekształcana w energię ciśnienia.

Sprężarki typu dynamicznego umożliwiają charakteryzują się dużymi

objętościami przepływu.

Sprężarki typu dynamicznego są stosowane przy mocy sprężarki

powyżej około 400 kW.

Sprężarki typu dynamicznego



Pojemność systemu zależy od temperatury parowania.

Pojemność maleje wraz ze spadkiem temperatury parowania.

Niższą temperaturę parowania można osiągnąć przez obniżenie ciśnienia,

objętość właściwa czynnika chłodniczego wówczas wzrośnie.

Wydajność sprężarki tłokowej



Wydajność sprężarki tłokowej jest określana geometrycznie,
natężenie przepływu masowego spada, a wydajność systemu maleje.

Pv = mR∙(h2-h1) (kW)

gdzie:

Pv – moc sprężarki (kW)

mR –przepływ masowy czynnika (kg/s)

h1– entalpia sprężarki na wejściu (kJ/kg)

h2 – entalpia sprężarki na wyjściu (kJ/kg)

)



Objętość sprężarki tłokowej zależy od ciśnienia parowania
i kondensacji. Stosunek ciśnienia można obliczyć w następujący
sposób:

Π=Pc/Po

gdzie:

Π – stosunek ciśnienia w sprężarce

Pc – ciśnienie w skraplaczu

Po – ciśnienie w parowniku



• Im wyższa wydajność objętościowa przy określonym stosunku

ciśnienia, tym wyższa jakość sprężarki.

• Pojemność spada również wraz ze wzrostem temperatury skraplania.

• Sprężarka tłokowa może działać skutecznie, niezawodnie

w określonym zakresie.



Zakres pracy jest ograniczony przez limity użytkowania:

- maksymalny stosunek ciśnienia,

- maksymalna możliwa końcowa temperatura sprężania,

- minimalna temperatura parowania,

- maksymalny pobór mocy sprężarki.



Skraplacz - zadaniem jest przekazywanie ciepła przepływającego
przez parownik.

Temperatura powierzchni skraplacza musi być wyższa od temperatury
otoczenia lub temperatury wody chłodzącej.

Rys. 11. Symbol skraplacza



Rys.12. Proces skraplania

• Czynnik chłodniczy przechodzi przez 
trzy obszary Rys.12 .: strefa 
schładzania, strefa kondensacji, strefa 
przechłodzenia.

• Strefa usuwania ciepła - przegrzany, 
gazowy czynnik chłodniczy chłodzi 
się przy stałym ciśnieniu do 
temperatury skraplania. Strefa 
rozpraszania ciepła stanowi 5% - 15% 
udziału całkowitej transmisji ciepła 
skraplacza.



• Skroplony czynnik chłodniczy, etap kondensacji, musi być

dostarczany do parownika przy niskim ciśnieniu i temperaturze.

• Dzieje się tak podczas nieokreślonej zmiany stanu przepustnicy.

• Podczas procesu ani ciepło, ani praca nie są wymieniane

z otoczeniem.

Izentalpowe dławienie



• Wzrosty entropii zachodzą podczas regulacji, ponieważ energia
jest rozpraszana wewnątrz przepustnicy podczas tego procesu.

Fig. 13. Symbol skraplacza



• Udział odparowanego czynnika chłodniczego podczas procesu
dławienia można zidentyfikować na wykresach p-h.
Przedstawiają je linie wskazujące stałą zawartość pary x
w obszarze pary mokrej.

• Zależy to od temperatury parowania i przechłodzenia czynnika
chłodniczego w skraplaczu.



• Ciekły czynnik chłodniczy wchodzi do parownika pobiera
energię cieplną z otoczenia i wrze.

Izobaryczne odparowanie

Rys. 14. Parownik z żebrowaną rurą z symbolem wentylatora osiowego
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