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Podział pomp ciepła w zależności od 
konstrukcji i zasady pracy 



Podział pomp ciepła w zależności od 
konstrukcji i zasady pracy: 

• Sprężarkowe, 

• Sorpcyjne (absorbcyjne, adsorbcyjne), 

• Termoelektryczne. 

http://artykuly-budowlane.blogspot.com/2010/05/pompy-ciepa.html 

Podział pomp ciepła 



http://artykuly-budowlane.blogspot.com/2010/05/pompy-ciepa.html 

Czynnik 
chłodniczy 

Podział pomp ciepła 

Podział pomp ciepła 

Sprężarkowa Pompa ciepła 



Podział pomp ciepła 



Podział pomp ciepła 



Budowa i zasada działania 
sprężarkowej pompy ciepła 



http://artykuly-budowlane.blogspot.com/2010/05/pompy-ciepa.html 

Czynnik 
chłodniczy 

Zasada działania sprężarkowej pompy ciepła  



Ciecz Ciecz 

Para 
nasycona 
mokra 

Para 
przegrzana 

Parametry czynnika chłodniczego – wykres ph 



Ciecz Ciecz 

Para 
nasycona 
mokra 

Para 
przegrzana 
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Parownik 



Ciecz 

Para nasycona 
mokra 

Para 
przegrzana 

1 

2 

Najczęściej stosowanymi w 
pompach ciepła są sprężarki 
tłokowe i rotacyjne.  

Sprężarka – serce pompy ciepła 



Cechy sprężarki rotacyjnej 

Sprawność 93%-98% 

Mniej elementów składowych, prostsza 
konstrukcja 

Bardziej odporna na zużycie -  

Bardziej wyważone, lżejsze i mniejsze – mniejsze 
drgania 

Mniejsze opory elementów ruchomych 

Wymagają większej precyzji wykonania 

Większa podatność na rozszczelnianie między 
stroną niskiego i wysokiego ciśnienia 

Ze względu na brak zaworu ssącego stopień 
przegrzania jest znacznie niższy i ciągły 

Mniejszy hałas 

Czas eksploatacja 10-15 lat , moc nominalna nie 
większa jak 2,5kW 

Sprężarka – serce pompy ciepła 



Ciecz Ciecz 

Para 
nasycona 
mokra 

Para 
przegrzana 

1 

3 2 

Skraplacz 



Ciecz Ciecz 

Para 
nasycona 
mokra 

Para 
przegrzana 

1 

3 2 

Urządzenia rozprężne   
 
Zadanie -  rozprężanie czynnika roboczego znajdującego się w stanie ciekłym od ciśnienia skraplania do ciśnienia 
parowania, a także regulacja przepływu masy strumienia czynnika roboczego, adekwatnie do obciążenia parownika. 
Rodzaj stosowanych konstrukcji zależy od wielkości urządzenia i rodzaju parownika.  

4 



Dodatkowy wtrysk pary – EVI 



Zastosowanie sprężarkowych pomp 
ciepła 



Do : 
 
 Ogrzewania 

 
 Chłodzenia 

 
 Przygotowania ciepłej wody użytkowej 

Zarówno w: 
 
Budownictwie jednorodzinnym 
Budynkach użyteczności publicznej 
  szkoły 
  urzędy gminy 
  biurowce 
  galerie handlowe 
            w procesach technologicznych –    

wykorzystanie ciepła odpadowego  
 
 

http://artykuly-budowlane.blogspot.com/2010/05/pompy-ciepa.html 

W zależności od 
rozmiarów i przeznaczenia 

instalacji  

Odbiorniki ciepła i chłodu: 
 
• wysokotemperaturowe 
• niskotemperaturowe 

 wielko powierzchniowe 
 nadmuchowe 

 

Zastosowanie sprężarkowych pomp ciepła 



Czynnik chłodniczy – ograniczenia  
temperaturowe źródła i odbiornika 



Czynnik termodynamiczny 

http://artykuly-budowlane.blogspot.com/2010/05/pompy-ciepa.html 

Punkt krytyczny 

adiabata (S = const)  
izoterm (T = const)  
S = entropia = energia 
wewnętrzna 



Czynniki chłodnicze R22, R134a, R404A, R407C, R410A, R1234, R32 

Maksymalne ciśnienie pracy R22, R134a 
 

29,4 bar 

Maksymalne ciśnienie pracy R404A, R407C 
 

34,5 bar 

Maksymalne ciśnienie pracy R410A 
 

41,5 bar  

Temperatura pracy (parowanie, skraplanie – punkt 
krytyczny) 

Czynniki niskowrzące 
-50°C do +10°C  
 

Czynniki termodynamiczne 

Punkt krytyczny 
ODP – wskaźnik 
określający 
potencjał 
niszczenia ozonu  

ODP=0 !!!  

Temperatura  wrzenia 



Czynnik termodynamiczny 



Koperta pracy sprężarki 

Wniosek! 
 
Oprócz mocy niezbędnej do 
odparowania czynnika chłodniczego 
jest niezbędna odpowiednia 
temperatura źródła 

Czynnik termodynamiczny 



Czynnik termodynamiczny 

Najczęściej stosowane czynniki termodynamiczne w sprężarkowych pompach ciepła 



Elementy dodatkowe 
umożliwiające diagnostykę 

sprężarkowej  pompy ciepła oraz   
czynności serwisowe 



Wziernik – umożliwia diagnostykę poprawności działania instalacji pompy ciepła.  
 
Zazwyczaj montowane są w przewodach cieczowych, tuż przed urządzeniem 
rozprężnym. Obserwując przepływ czynnika roboczego przez szybkę wziernika można 
ocenić czy urządzenie działa w prawidłowy sposób. 
 
 Prawidłowe działanie urządzenia charakteryzuje się stały i niezaburzony przepływ 
czynnika roboczego, który pozbawiony jest pęcherzyków powietrza. Gdy wziernik nie 
jest w pełni wypełniony, bądź zaobserwowano pęcherzyki powietrza w czynniku 
roboczym może oznaczać jego niedobór w instalacji.  

Elementy dodatkowe  - wziernik 



Presostaty – są elektrycznymi wyłączniki 
ciśnienia, które działają w przypadku 
nadmiernego spadku (presostaty niskiego 
ciśnienia) bądź przyrostu ciśnienia czynnika 
roboczego (presostaty wysokiego ciśnienia). 
Występują także presostaty różnicowe.  

Presostat niskiego ciśnienia 3,3 bar 

Czujnik niskiego ciśnienia 3 bar 

Presostat wysokiego ciśnienia 43 bar 
 

Czujnik wysokiego ciśnienia 43 bar 
 

Elementy dodatkowe – presostat i czujnik niskiego i wysokiego ciśnienia  

Punkt 
krytyczny 



Elementy dodatkowe - przełącznik przepływu 

Elementy dodatkowe – czujniki do pomiaru temperatury 



Zawory serwisowe – umożliwiają podłączenie do instalacji pompy ciepła urządzeń 
serwisowych takich jak narzędzi do uzupełnienia czynnika roboczego w instalacji 
czy manometrów kontrolnych.  

Elementy dodatkowe zawory serwisowe 



Filtry- odwilżacze czynnika roboczego – ich zadaniem jest usuwanie z instalacji 
pompy ciepła szkodliwych czynników takich jak cząsteczki wody, kwasy czy cząstki 
stałe. Można wyróżnić filtry-odwilżające z wkładem stałym bądź wymiennym. 
Mogą być instalowane na przewodzie cieczowym lub tłoczącym.  

Elementy dodatkowe -  filtry 



Regulator 

Elementy dodatkowe -  Regulator 

Sterownik PLC 
 
Umożliwia wizualizację pracy 
 
Ściągnięcie danych archiwalnych np.:  
 

•ciśnienia  i temperatury w układzie chłodniczym 
• liczba startów sprężarki 
•czas pracy sprężarki 

                                Umożliwia diagnostykę  
 



Podział sprężarkowych pomp ciepła ze 
względu na dolne źródło ciepła 



Podział sprężarkowych pomp ciepła Podział sprężarkowych pomp ciepła ze względu na dolne źródło ciepła 

Woda –woda  
 

•Wykorzystujące pojemność cieplną wód 
gruntowych  
 
•Wykorzystujące pojemność cieplną wody 
chłodzącej (sieć wodociągowa, stawy, jeziora, 
rzeki, 
 
•Wykorzystujące ciepło technologiczne, odpadowe 
– ścieki  ) 



Solanka (glikol)-woda 
 

•Kolektory gruntowe 
•Sondy gruntowe 

Podział sprężarkowych pomp ciepła ze względu na dolne źródło ciepła 



Podział sprężarkowych pomp ciepła ze względu na dolne źródło ciepła 

Monoblok 

Ciepła woda użytkowa 

Split 

Powietrze woda 



Powietrze - powietrze 

Split 

Systemy  VRF, VRF 

Podział sprężarkowych pomp ciepła Podział sprężarkowych pomp ciepła ze względu na dolne źródło ciepła 

Powietrze – woda 
Pozyskujące ciepło z powietrza 
atmosferycznego 



Dwie studnie  
 Ciepło technologiczne 

Dolne źródła ciepła 

(woda-woda) 



Dwie studnie (woda-woda) 

 Ciepło technologiczne 

Jakość wody powinna 
odpowiadać wartościom 
granicznym materiałów z których 
zbudowany jest wymiennik 
ciepła PC.  

 
Jeśli jakość wody jest niższa od 
warunków granicznych należy 
zastosować zewnętrzny 
wymiennik ciepła.  

 
Zmniejsza się jednak moc PC o 
ok. 2-4% oraz COP od 6-9%. 

 
 Obiekt pośredni powinien być 
napełniony glikolem.  

Źródło: Viessmann, Przykłady instalacji pomp ciepła – wytyczne projektowe 

Dolne źródła ciepła 



Dolne źródła ciepła 



O rzeczywistym potencjale zagrożeń związanych z powstawaniem osadów i korozji 
decyduje ostatecznie jakość wody. Tak więc obieg pośredni gwarantuje wysokie 
bezpieczeństwo pracy instalacji – również dlatego, że jakość wody może ulegać zmianie 
przez cały okres użytkowania instalacji. 

Dolne źródła ciepła 



W celu skalkulowania wymiennika ciepła 
obiegu pośredniego zalecane są rozpiętości 
temperatur pomiędzy 6°C a 10°C (woda) lub 
pomiędzy 4°C a 8°C (inny nośnik ciepła). Moc 
przekazu uzależniona jest od mocy chłodzenia 
zgodnie z kartą danych. 

W celu właściwego doboru pompy tłocznej obiegu pośredniego należy ustalić : 
 
•strumień objętości, wynikający z mocy chłodzenia pompy ciepła,  
 
• sumę strat ciśnienia  

•wymiennika ciepła obiegu pośredniego, 
•wymiennika ciepła parownika  
•orurowania obiegu pośredniego. 

Dolne źródła ciepła 



Kolektor gruntowy  
Solanka (glikol)-woda 

 
Przykładowo temperatura na głębokości dwóch metrów utrzymuje się przez cały rok 
na stosunkowo równym poziomie w zakresie od 7°C do 13°C. 

Dolne źródła ciepła 



Kolektor gruntowy  
Solanka (glikol)-woda 

 

Źródło: Viessmann, Przykłady instalacji pomp ciepła – wytyczne projektowe 

   Możliwa do pobrania ilość ciepła z gruntu a przez to długość 
wymiennika zależy od właściwości termofizycznych gruntu i 
uwarunkowań klimatycznych 

 
wacha się w przedziale od ok. 10-35 [w/m2].  

 
zdolność do magazynowania ciepła i przewodność cieplna gruntu 
jest tym większa im większe jest nasycenie gleby wodą oraz 
mniejsza zawartość porów powietrznych. 

Dolne źródła ciepła 



Dolne źródła ciepła 

Strefy przemarzania gruntu 



Przewody nie powinny przekraczać długości 100 m, gdyż występujące spadki ciśnienia 
wymagałyby zbyt intensywnej pracy pompy obiegowej. 
 

Dolne źródła ciepła 



Obliczanie wymiarów kolektora poziomego 

Dolne źródła ciepła 



Wielkość dolnego źródła ciepła należy obliczyć dla wydajności chłodniczej Qo pompy ciepła: 

Qo = Qk - N   [kW] 

.        .       . 

Qk - wydajność cieplna pompy ciepła  (z karty katalogowej) 

Qo - wydajność chłodnicza pompy ciepła 

N - moc napędowa sprężarki  (z karty katalogowej) 

› » ‹ « Glen Dimplex Sp. z o.o. Prezentacja „Tytuł prezentacji..” 

Dolne źródła ciepła 

B0/W35 W10/W35 A2/W35 E4/W35 

Podawana w dokumentacji technicznej 



Liczba pętli wynika z maksymalnej długości poszczególnych pętli, która wynosi 100 m, 
specyficznej długości przewodów rurowych i wymaganej całkowitej powierzchni 
kolektora ziemnego. 

Do obliczania wymaganej powierzchni 
kolektora służy następujący wzór: 

Dolne źródła ciepła 

Np- liczba pętli 
A – powierzchnia kolektora [m2] 
Lp – specyficzna długość przewodów 
rurowych na m2 
  

Qch – moc chłodnicza [W] 
qpoz – maksymalna specyficza wydajnośc poboru ciepła z gruntu W/m2 
 



WYZNACZENIE POWIERZCHNI  KOLEKTORA POZIOMEGO: 

Przykład:  dla pompy ciepła  ...   (dla budynku o pow. ok. 180 m2) 

Qk - wydajność cieplna pompy ciepła      13 kW 

N - moc napędowa sprężarki                   3,9 kW 

Qo - wydajność chłodnicza pompy ciepła - obliczamy 

Qo = Qk - N  =  13  -  3,9  =  9,1 kW 

A  = 
Qch 

qpoz 

. 

= 
  9100 W 

  20 W/m2 

= 455m2 

› » ‹ « Glen Dimplex Sp. z o.o. Prezentacja „Tytuł prezentacji..” 

Dolne źródła ciepła 
Przykład 



W celu ustalenia specyficznej długości przewodów rurowych, odstępy między 
nimi określa się w ten sposób, aby uniknąć całkowitego zamarznięcia gruntu. 
Zachowując te odstępy mamy pewność, że warstwy lodu, tworzące się wokół rur, 
nie połączą się ze sobą. 

Dla rur PE o średnicy DA 20 (DN 15) zalecany odstęp wynosi 30 cm – oznacza to, że 
specyficzna długość przewodów rurowych wynosi 3 m na metr kwadratowy powierzchni 
kolektora (= 3m/m2). 

Przy średnicy DA 25 (DN 20) zalecany odstęp wynosi 50 cm, a specyficzna długość 
przewodów rurowych 2 m na metr kwadratowy powierzchni kolektora ziemnego (= 2m/m2). 

Dolne źródła ciepła 

specyficznej długości przewodów rurowych 



Dolne źródła ciepła 

Przykład 

Zakładamy, że wymiennik wykonujemy z rury DN20, dla której zalecany odstęp 
wynosi 50 cm, a specyficzna długość przewodów rurowych 2 m na metr 
kwadratowy powierzchni kolektora ziemnego ( Lp= 2m/m2). 
  

http://www.instsani.pl/ozepomp736.htm 

  głębokość od 1,2-1,5m  
  odległość od siebie 1,0-1,7m.  
  odległość od innych instalacji w ziemi min. 1,5m.  



Sonda gruntowa 
 Solanka (glikol)-woda 

Dolne źródła ciepła 



Sonda gruntowa 
 Solanka (glikol)-woda 

właściwy pobór mocy dolnego źródła energii 
może wahać się od 20-100 W/m długości 
podwójnej sondy rurowej w kształcie litery U. 
Dla wstępnych obliczeń należy przyjąć wartość 
50 W/m długości rury  

Źródło: Viessmann, Przykłady instalacji pomp ciepła – wytyczne projektowe 

Dolne źródła ciepła 



W Polsce przed wykonaniem odwiertów pod sondy pionowe o głębokości do 100 m 
konieczne jest uzyskanie zgody Urzędu Gminy na terenie której wykonuje się odwiert. 
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2011 r. w sprawie szczegółowych 
wymagań dotyczących innych dokumentacji geologicznych (Dz. U. Nr 282, poz. 1656) 
zawiera m.in. zestawienie potrzebnych dokumentów do przedłożenia wraz z wnioskiem 
o zgodę na wykonanie odwiertów. 

W przypadku wykonywania odwiertów 
głębszych niż 100 m obowiązują odpowiednie 
przepisy dotyczące zakładu górniczego i jego  
ruchu oraz ratownictwa górniczego. (Ustawa z 
dnia 9 czerwca 2011 Prawo geologiczne i 
gornicze – Dz. U. Nr 163, poz. 981). W otwór 
wiertniczy wprowadza się wstępnie  
przygotowaną sondę, a przestrzeń pomiędzy 
rurą zawierającą sondę, a ściankami odwiertu 
uzupełnia się substancją wypełniającą. 

Dolne źródła ciepła 



Jako medium ciepła w sondach ziemnych, podobnie jak w kolektorach ziemnych, stosuje 
się solankę. Z rozdzielacza solanka płynie dwiema rurami na dół w kierunku sondy, a 
kolejnymi dwiema rurami jest odprowadzana z powrotem na gorę do przewodu 
głównego. 

Dolne źródła ciepła 



Dolne źródła ciepła 

Średnia wydajność poboru ciepła z gruntu 

Jaka długość sond? 



Qch – moc chłodnicza [W] 
qpion – maksymalna specyficzna wydajność poboru ciepła z gruntu W/m 
 

Lp  = 
Qch 

qpion 

. 

Dolne źródła ciepła 

Obliczenie długości sondy gruntowej 

Np- liczba sond [szt] 
Lp – specyficzna długość przewodów rurowych [m] 
  



Przykład:  dla pompy ciepła  ...   (dla budynku o pow. ok. 180 m2) 

Qk - wydajność cieplna pompy ciepła      13 kW 

N - moc napędowa sprężarki                   3,0 kW 

Qo - wydajność chłodnicza pompy ciepła - obliczamy 

Qo = Qk - N  =  13  -  3,9  =  9,1kW 

› » ‹ « Glen Dimplex Sp. z o.o. Prezentacja „Tytuł prezentacji..” 

WYZNACZENIE LICZBY SOND GRUNTOWYCH: 

L  = 
Qch 

qpion 

. 

= 
9100W 

50 W/m 

= 182 m 

Dolne źródła ciepła 

Przykład 



Dolne źródła ciepła 



http://kotly.pl/jak-zamontowac-sondy-do-gruntowych-pomp-ciepla/ 

Dolne źródła ciepła 



› » ‹ « Glen Dimplex Sp. z o.o. Prezentacja „Tytuł prezentacji..” 

Porównanie nieprawidłowo (a) i prawidłowo (b) zacementowanego otworowego wymiennika 
ciepła (Rubik 2011).  

Dolne źródła ciepła 



› » ‹ « Glen Dimplex Sp. z o.o. Prezentacja „Tytuł prezentacji..” 

Zapuszczanie u–rurki do otworu za pomocą żerdzi  

Dolne źródła ciepła 



Wymiennik przekrój  Dolne źródła ciepła 



› » ‹ « Glen Dimplex Sp. z o.o. Prezentacja „Tytuł prezentacji..” Proces cementowania otworowego wymiennika ciepła  

Dolne źródła ciepła 



Montaż dolnego źródła ciepła 

http://www.mzawadzki.pl/rys4.htm 

http://kotly.pl/jak-zamontowac-sondy-do-gruntowych-pomp-ciepla/ 



Dolne źródła ciepła 



Materiał przewodów rurowych 

Montaż dolnego źródła ciepła 

Dolne źródło ciepła wykonuje się z przewodów rurowych 
wykonanych z polietylenu PE80, PE100 

http://solwar.pl/index.php?id=12&name=dolne_zrodlo_ciepla_&lang=pl 

Studnia rozdzielaczowa 

https://www.rehau.com/pl-pl/firmy-wykonawcy/odnawialne-zrodla-energii/dolne-
zrodlo-ciepla/studnia-rozdzielaczowa 



SDR =DA/S 
 
SDR  - Standard Dimension Ratio (wspołczynnik SDR) 
 
DA - średnica zewnętrzna w mm 
S  - grubość ścianki w mm 

Współczynnik SDR informuje o wytrzymałości 
na ciśnienie rur z tworzyw sztucznych. 

Dolne źródła ciepła 

Montaż dolnego źródła ciepła 

Obliczenie średnicy wewnętrznej 



Wielkość średnicy wewnętrznej, która ma decydujące znaczenie dla pojemność i 
spadek ciśnienia kolektora, ustala się następująco: 

DI = DA – 2 ・ S 
 
 
DI - średnica wewnętrzna w mm 
DA  - średnica zewnętrzna w mm 
S -  grubość ścianki 

Dolne źródła ciepła 



Dolne źródła ciepła 

Obliczenia spadku ciśnienia i parametrów pompy solanki 

Jeżeli znane są już długości przewodów rurowych i średnice, można 
przystąpić do wyliczenia wartości spadku ciśnienia i parametrów pompy 
solanki 



Obieg pierwotny - Określanie strat ciśnienia - Opór rurociągów  
Przepływ objętościowy czynnika 

Wys. podnoszenia (H): 4 m, 6 m, 8 m, 12 m 

www. Grundfos.pl 



W celu dostosowania hydraulicznego 
przewodów rurowych sondy ziemnej i jej 
przewodów przyłączeniowych uwzględnić 
należy następujące czynniki: 

•równomierny przepływ we wszystkich sondach 
 
•w instalacjach zawierających powyższej trzech sond, w celu 
umożliwienia wyrównania hydraulicznego, zastosowanie 
rozdzielacza z regulowanymi zaworami 
 
•niewielkie spadki ciśnienia w całym układzie sond (wpływa na 
wymaganą moc elektryczną pompy pierwotnej) 
 
•zastosowany materiał musi być odpowiedni dla używanego 
medium nośnego 

Dolne źródła ciepła 



Medium nośne ciepła 

W celu uniknięcia zakłóceń w działaniu pompy ciepła, w obiegu pierwotnym 
stosuje się środki przeciw zamarzaniu na bazie glikolu. Muszą one zapewnić 
ochronę do temperatury –15 °C oraz zawierać odpowiednie inhibitory 
przeciwdziałające korozji.  Gotowe mieszanki gwarantują równomierny rozkład 
stężenia. 

Dolne źródła ciepła 



Wymagana ilość medium nośnego 

W celu ustalenia wymaganej ilości medium 
nośnego należy zsumować pojemność  
poszczególnych sond lub obiegów kolektora 
ziemnego, przewodów łączących i armatury oraz 
pompy ciepła. 

Dolne źródła ciepła 

Obliczenia objętości dla 1 mb przewodu rurowego 

V=Pp*h 

V - objętość  
Pp – pole podstawy [m2]  
h – wysokość (1mb) 



Obliczenia dla przykładu 1 

Liczba  pętli = 9 
Długość pętli 100m 
Średnica przewodów PE 25x2,3 
Długość przewodów doprowadzających 10m 
Średnica przewodów PE 32x3,0 
  
 
 
 

Vek= 9*100*0,327 =294,3 [l] 
Vl=10*0,531 = 5,31[l] 
Vwp=3,9[l] 
 
Vr=294,3+5,31+3,9 = 303,51 [l] 
 
 

Obliczenia dla przykładu 2 

Liczba  sond = 2 
Długość sondy 100m 
Średnica przewodów PE 40x3,7 
Długość przewodów doprowadzających 10m 
Średnica przewodów PE 32x3,0 
  
 
 
 

Vek= 2*2*100*0,531 =212,4 [l] 
Vl=10*0,531 = 5,31[l] 
Vwp=3,9[l] 
 
Vr=212,4+5,31+3,9 = 221,69 [l] 
 
 

Dolne źródła ciepła 



Przepływ objętościowy po stronie 
skraplacza i parownika 



Qcz 

Qdź 

. 

PAROWNIK SKRAPLACZ 
Dolne źródło ciepła - np.. Kolektor poziomy 

LP 

HP 

filtr 

filtr 

Najważniejszy jest przepływ 

Vrz    [m
3/h] 

t  =  2 ~ 5     [K] 

 

 

topt  =  3,5    [K] 

Dla efektywności pompy ciepła obok temperatury w 
obiegu wtórnym bardzo ważne jest właściwe 
dopasowanie instalacji źródła ciepła, włączając system 
przewodów rurowych – dotyczy to w szczególności 
ustalenia  natężenia przepływu w obiegu pierwotnym. 

Im mniejsza jest różnica temperatur w obiegu solanki, tym 
wyższa jest temperatura źródła na parowniku – to z kolei podnosi 
efektywność urządzenia. W przypadku sond i kolektorów 
ziemnych, do obliczenia natężenia przepływu zaleca się przyjęcie 
różnicy temperatur na poziomie 3 K – maksymalna dopuszczalna 
różnica wynosi 5 K. 



Δtp 

tp1 

tk1 tk2 

tp2 

Δtk 

Δtp 

tp1 

tk1 tp2 

tk2 

Δtk 



Przy różnicy temperatur na poziomie 3 K natężenie przepływu dla  
mieszanki złożonej w 85% z wody i 15% glikolu wynosi 184 l/kWh. 

Całkowity spadek ciśnienia wynika z sumy spadku ciśnienia w rurze 
doprowadzającej i jednej z równoległych pętli rur. 

Opory przepływu można odczytać z 
nomogramów dla średnic przewodów 
rurowych  i przepływów objętościowych 

Najważniejszy jest przepływ 



http://iko.pwr.wroc.pl/PracowDrct/Agnieszka_Ludwinska/1412578880-_nomogramy_dla_rur_PEHD.pdf 

Najważniejszy jest przepływ 

Przykładowy nomogram dla rur polietylenowych 



Obliczenia dla przykładu 1 

Moc chłodnicza Qch=9,1[kW] 
 
Wielkość przepływu w przewodach doprowadzających= 9,1*184/(kWh) = 1656,2 (l/h) 
 
  

Przepływ w pętli 1656,2/9 =184 [l/h] 
 
Spadek ciśnienia w rurze  
doprowadzającej PE 32x3,0 
 
Opór na 1mb = 3,6mbar 
Długość rury 10mb 
Łączny opór 3,6*10 =36 mbar 
 
Spadek ciśnienia w pętli PE 25x2,3 
 
Opór na 1mb = 0,7mbar 
Długość rury 100mb 
Łączny opór 0,7*100 =70 mbar 
 
Całkowity spadek ciśnienia 106mbar 
 
 

Obliczenia dla przykładu 2 

Przepływ w pętli 1656,2/2 =828,1 [l/h] 
 
Spadek ciśnienia w rurze 
 doprowadzającej PE 40x3,7 
 
Opór na 1mb = 1,5mbar 
Długość rury 10mb 
Łączny opór 1,5*10 =15 mbar 
 
Spadek ciśnienia w pętli PE 32x3,0 
 
Opór na 1mb = 1,2mbar 
Długość rury 200mb 
Łączny opór 1,2*200 =240 mbar 
 
Całkowity spadek ciśnienia 255mbar 
 
 

Najważniejszy jest przepływ 



W przypadku pomp ciepła z wbudowaną pompą solanki, należy porównać ustalony 
spadek ciśnienia z dopuszczalnym spadkiem ciśnienia w obiegu pierwotnym. 
Informacja na ten temat znajduje się w karcie danych urządzenia. 

W przypadku pompy ciepła bez wbudowanej pompy solanki, ustalona wartość 
spadku ciśnienia i natężenia przepływu służą do dostosowania pompy zewnętrznej. 
Dodatkowo należy uwzględnić spadek ciśnienia po stronie parownika pompy ciepła. 
Również ta informacja znajduje się w karcie danych urządzenia. 



Dziękuję za uwagę 


