
POMPY CIEPŁA
OBLICZENIA

Materiały dydaktyczne



• Ciepło właściwe parowania

q0 = h1 – h4     kJ/kg

• Ciepło właściwe skraplania

qc = h2 – h3     kJ/kg

• Praca sprężarki

wV= h2 – h1     kJ/kg

h1, h2, h3, h4- entalpia podczas przemian czynnika

Wzory i zależności



• Natężenie przepływu masowego czynnika chłodniczego

mR=Q0/q0=QC/qC=Pv/wv kg/s

• Wyjście skraplacza

QC = Q0 + Pv kW

QC = qC∙mR =(h2 – h3)∙mR kW

Wzory i zależności



• Moc sprężarki

C = wv∙mR =Pv∙ mR kW

• Wydajność parowania

Q0 = q0∙mR =(h1 – h4)∙mR kW

Wzory i zależności



• Współczynnik konwersji pompy ciepła

ŋ=QC/Pv=(h2 – h3)/(h2 – h1)

• Współczynnik ciśnienia w sprężarce

Π=PC/P0

Wzory i zależności



Krok 1: Określenie strat ciepła

• Energia potrzebna na cele grzewcze Qh kW

• Energia potrzebna do podgrzewania wody Qw kW

• nergia wymagana na cele wentylacji Qv    kW

• Na przykład, całkowite zapotrzebowanie na energię cieplną: 

QƩ = Qh + Qw+ Qv  =Q0= 13 kW

Obliczanie i dobór pomp ciepła



Krok 2: Dobór pompy ciepła

• Całkowite zapotrzebowanie na energię jest równe wydajności 
skraplacza

QƩ = QC=13 kW

• Musimy wyprodukować 13 kW, aby zaspokoić 
zapotrzebowanie na ogrzewanie

• Musimy sprawdzić kartę specyfikacji produktu, aby znaleźć 
pompę ciepła, która spełnia zapotrzebowanie na ogrzewanie.



Krok 3: Dobór dolnego źródła ciepła

• Zgodnie z naszym przykładem, wybieramy pompę ciepła 
(Qc) 12 kW z silnikiem sprężarki (Pv) 2 kW.

• Ilość ciepła dostarczanego z otaczającego środowiska jest 
równa wydajności parowania.

Q0 = Qc - Pv kW

Q0 = 12 - 2 =10 kW=1000 W



Ciepło z otoczenia

Energia geotermalna

Źródło ziemi przekazujące ciepło między domem,
a ziemią.

Źródło wody przenoszące ciepło między domem a 
pobliskim źródłem wody.

Powietrzna pompa ciepła, która przekazuje ciepło 
między domem a powietrzem zewnętrznym.



Obliczanie kolektorów poziomych

Rys.15. Poziomy gruntowy wymiennik ciepła



• Ten typ instalacji jest na ogół najbardziej opłacalny, gdy
dostępna jest wystarczająca powierzchnia (Rys. 15).

• Najczęstsze układy to układ dwóch rur umieszczonych obok
siebie na wysokości 1,2-1,5 m w ziemi, w wykopie o szerokości
około 0,6 m.

• Kolektory poziome są tańsze o 0–30% od otworów
wiertniczych, ponieważ nie jest wymagany specjalistyczny
sprzęt.



• Ilość ciepła, wymagana powierzchnia działki zależy w dużej
mierze od pojemności cieplnej gleby.

• Właściwości termiczne gleby - ciepło właściwe
i przewodność cieplna, w dużym stopniu zależą od składu
gleby i jej stanu. Głównymi czynnikami wpływającymi na
wilgotność wód gruntowych są składniki mineralne gleby
(np. kwarc) oraz porowatość gleby.



Wydajność jednostkowa gruntu

• sucha ziemia, piasek qE = 10-15 W/m2

• gleba mokra qE = 15-20 W/m2

• sucha gleba gliniasta qE = 20-25 W/m2

• mokra gleba gliniasta qE = 25-30 W/m2

• wody gruntowe qE = 30-35 W/m2



• na przykład, wybierając pojemność cieplną gleby
qE = 25 W/m2;

• obliczamy powierzchnię gleby:

F=Q0/qE =10000/25 = 400 m2

Obliczanie kolektorów poziomych



• Wymagana długość rury odprowadzającej ciepło
jest obliczana poprzez oszacowanie odległości
między rurą i średnicą rury.

rura z tworzywa - Ø20 
około (3 mb na 1 m2 

gruntu)

rura z tworzywa - Ø25 
około (2 mb na 1 m2 

gruntu)

rura z tworzywa – Ø32
około (1,5 mb na 1 m2 

gruntu)



Przykład F=400 m2 długość pętli 100 m

• rura - Ø20, 400∙3 =1200 m 1200/100 = 12 pętli

• rura - Ø25, 400∙2 =800 m 800/100 = 8 pętli

• rura – Ø32, 400∙1,5=600 m 600/100 = 6 pętli

• Z obliczeń można utworzyć kontur geotermalny o różnych
średnicach, optymalna średnica Ø32; 600 metrów rury, niższy
koszt prac ziemnych.



Pojemność glikolu

• ilość glikolu na metr rury:

• rura z tworzywa - Ø20x2    około 0,201 ltr/m

• rura z tworzywa - Ø25x2,3 około 0,327 ltr/m

• rura z tworzywa– Ø32x3 około 0,531 ltr/m

• Na przykład rura Ø32x3   600m;

V=600 ∙0,531=318,6 ltr



Gruntowy wymiennik ciepła (GWC)
– podwójna U-rurka

Rys.16. Gruntowy wymiennik ciepła



• W wielu sytuacjach preferowane są pionowe
zamknięte pętle. Większość dużych budynków
komercyjnych i szkół wykorzystuje pętle pionowe,
ponieważ powierzchnia terenu wymagana dla pętli
poziomych jest zbyt duża.

• Podczas instalacji z GWC wykonuje się wiele
otworów, każdy o długości od 10 do 150 m.



• Doświadczenie pokazuje, że przepływ ciepła różni się od

20 W / m do 100 W / m.

• Podziemna ekstrakcja ciepła zależy od przewodności 
cieplnej składu gleby.

• Między dwoma pionowymi sondami geotermalnymi 
odległość musi wynosić 5 m, gdy sonda 50 m.



Wydajność GWC – podwójna U-rurka

Grunt Przewodność
Wydajność 

jednostkowa qE

Grunty słabe (suchy osad)
<1,5

W/(m·K)
20 W/m

Normalne skaliste podziemia
i osady nasycone wodą

<1,5-3,0 
W/(m·K)

50 W/m

Skonsolidowana skała o wysokiej 
przewodności cieplnej

> 3,0 

W/(m·K)
70 W/m



• Przykład, Q0 = 12 - 2 =10 kW=10000 W 

• Założenie, wydajność jednostkowa gruntu qE50W/m

• Długość odwiertu (GWC) wyniesie:

L = Q0/qE=10000/50= 200m

• Wybrana średnica – Ø32x3   około 0,531 ltr/m.



Objętość glikolu

• Przy kilku odwiertach wymagany jest kolektor zbiorczy

• Średnica przewodu GWC Ø32 - 0,531 dm3 /m, L=200m

V=4∙L∙0,531=4∙200∙0,531= 424.8 dm3



Pompy ciepła (woda-woda) wykorzystują ciepło wód 
gruntowych.

Temperatura wody gruntowej stała w ciągu roku, od 7 do 12 °
C, więc pompa ciepła osiąga dobre wyniki.

Zaleca się pozostawienie co najmniej pięciu metrów od rur 
doprowadzających i odprowadzających wodę do ziemi.

Chłonne miejsce wiercenia może być zorientowane w kierunku 
przepływu wód gruntowych poniżej poziomu wód 
gruntowych.

Obliczanie pompy ciepła (woda-woda)



• Pompa wody gruntowej doprowadza wodę 
do parownika pompy ciepła i przekazuje 
ciepło.

• Woda gruntowa, w zależności od 
konstrukcji wymiennika ciepła, jest 
chłodzona do różnicy 5 °C, jakość wody 
pozostaje niezmieniona.

Rys.17. Pompa ciepła woda-woda



Rys.18. Wymiennik ciepła, pompa ciepła woda-woda



• Moc 1 kW przekazana do 1 m3 wody, podnosi jej 
temperaturę o jeden stopień

• Dla zasilania pompy ciepła o temperaturze 10° C, przy 
schłodzeniu 4° C, jeden metr sześcienny wody daje
4 kW ciepła.

• W naszym przykładzie: Q0 = 12 - 2 =10 kW=10000 W

• Objętość wody:

V=Q0/4=2,5 m3



Krok 5: Ogrzewania podłogowe

• Metodologia obliczeniowa ogrzewania podłogowego 
nie będzie omawiana.

• Pompy ciepła generalnie zapewniają maksymalną 
temperaturę przepływu wody 35-45 °C, co jest 
optymalną temperaturą przy ogrzewaniu podłogowym.

• Użycie niższych temperatur zwiększa współczynnik 
wydajności (konwersji COP) pompy ciepła.



• Krok 6: obliczenie sprawności pompy ciepła
za pomocą wykresu p-h

• Obliczając COP temperatura ogrzewania obiektu
(tc = 40°C) stała w obu przypadkach:

• Przykład nr 1, Rys. 19, źródło – ziemia, do = -10°C

• Przykład nr 2, Rys. 20, pompa ciepła (woda-woda)  
przenosząca temperaturę ciepła do = 5°C



Przykład nr 1

• ciepło z gruntu (wykres p-h, odparowanie)    

to=-10°C

• ogrzewanie podłogowe (wykres p-h, skraplanie) 
temperatura tc=40°C



Rys.19. Cykl pompy ciepła
na wykresie p-h

Z rys.19 entalpia h1, h2, h3,h4
wynosi:

h1 =240 kJ/kg

h2 =275 kJ/kg

h3 =110 kJ/kg

h4 =110 kJ/kg



Wydajność skraplania:

qC=h2 - h3=275-110=165kJ/kg

Praca sprężarki:

w=h2 - h1 =275-240=35 kJ/kg

Współczynnik konwersji ε:

ε =qC/w

ε =(h2 - h3)/( h2 - h1 )

ε =165/35=4.71



Example No2

• pompa ciepła (woda-woda) różnica temperatur 
(wykres p-h, odparowanie)    

to=5°C

• ogrzewanie podłogowe (wykres p-h, skraplanie),
temperatura tc=40°C



Fig.20. Cykl pracy pompy ciepła na 
wykresie p-h

Z rys. 20 entalpia h1, h2, h3,h4 wynosi:

h1 =250 kJ/kg

h2 =275 kJ/kg

h3 =110 kJ/kg

h4 =110 kJ/kg



Wydajność skraplania:

qC=h2 - h3=275-110=165kJ/kg

Praca sprężarki:

w=h2 - h1 =275-250=25 kJ/kg

Współczynnik konwersji ε:

ε =qC/w

ε =165/25=6.6



• Obliczenie współczynnika COP (wykres p-h, 
odparowanie) t0=0°C, wartość stała.

Przykład nr 3. Rys. 21 założona temperatura (tc=20°C)

Przykład nr 4. Rys. 22 założona temperatura (tc=40°C)



Przykład nr 3 

• Rys. 21 założona temperatura (tc=20°C)

• Obliczenie współczynnika COP (wykres p-h, 
odparowanie) t0=0°C, wartość stała.



Fig.21. Cykl pracy pompy ciepła na 
wykresie p-h

Z rys.21 entalpia h1, h2, h3,h4 wynosi:

h1 =249 kJ/kg

h2 =265 kJ/kg

h3 =76 kJ/kg

h4 =76 kJ/kg



Wydajność skraplania:

qC=h2 - h3=265-76=189kJ/kg

Praca sprężarki:

w=h2 - h1 =265-249=16 kJ/kg

Współczynnik konwersji ε:

ε =qC/w

ε =189/16=11.8



Przykład nr 4

• Rys. 21 założona temperatura (tc=40°C)

• Obliczenie współczynnika COP (wykres p-h, 
odparowanie) t0=0°C, wartość stała.



Fig.22. Cykl pracy pompy ciepła na 
wykresie p-h

Z rys. 22 entalpia h1, h2, h3,h4 wynosi:

h1 =249 kJ/kg

h2 =275 kJ/kg

h3 =110 kJ/kg

h4 =110 kJ/kg



Wydajność skraplania:

qC=h2 - h3=275-110=165kJ/kg

Praca sprężarki:

w=h2 - h1 =275-249=26 kJ/kg

Współczynnik konwersji ε:

ε =qC/w

ε =165/26=6.3
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