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ZASADA DZIAŁANIA POMPY CIEPŁA 
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Zasada działania pompy ciepła 

Zapamiętaj! 
 

 

Parowanie i skraplanie (zmiana stanu skupienia), odbywa się:   
 

- przy „stałym ciśnieniu”,  

   w rzeczywistości – przy niemal stałym ciśnieniu, oraz…  
 

- przy stałej temperaturze. 
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Zasada działania pompy ciepła 

Uproszczony układ chłodniczy: 
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Zasada działania pompy ciepła 

Przemiany termodynamiczne układu chłodniczego na wykresie log p-h:  
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Zasada działania pompy ciepła 

Funkcje poszczególnych elementów układu chłodniczego:  
 
 

1 – w parowniku, czynnik chłodniczy odparowuje w niskich  

       temperaturach - pochłania ciepło [przemiana izobaryczna: p = idem] 

2 – sprężanie (kompresja) podnosi temperaturę i ciśnienie pary  

       czynnika chłodniczego  [przemiana izentropowa: s = idem] 

3 – w skraplaczu, dzięki kondensacji para czynnika chłodniczego    

       oddaje ciepło [przemiana izobaryczna: p = idem] 

4 – zawór dławiący (rozprężny) - czynnik chłodniczy jest rozprężany,  

       osiąga ciśnienie i temperaturę wyjściową [przemiana izentalpowa: h = idem] 

 

4-1 – po opuszczeniu zaworu rozprężnego czynnik ponownie trafia do parownika  

         i cały obieg zaczyna się od nowa.  

Parowanie i skraplanie odbywa 

się przy „stałym ciśnieniu”,  

a dokładniej – przy niemal stałym 

ciśnieniu oraz przy stałej 

temperaturze cieczy i pary. 
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Zasada działania pompy ciepła 
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Sprężarka 

Sprężarka jest głównym elementem układu chłodniczego,   

określanym często, jako jego: „serce”.  
 

Zadaniem sprężarki jest: 

zasysanie czynnika chłodniczego o niskim ciśnieniu i niskiej temperaturze,  

a następnie sprężanie go do wysokiego ciśnienia i wysokiej temperatury. 
 

Zapamiętaj:  

Sprężarki przystosowane są do sprężania pary czynnika 

chłodniczego. 

Ciekły czynnik (w postaci cieczy), może uszkodzić sprężarkę.  

Zasada działania pompy ciepła 
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Podział sprężarek 

 

Sprężarki chłodnicze możemy podzielić, ze względu na budowę 

(zamknięcie obudowy), na: 

 

 sprężarki otwarte – silnik napędowy i sprężarka  

   stanowią dwa osobne urządzenia, połączone wałem  

   napędowym za pośrednictwem sprzęgła  

   lub za pomocą przekładni pasowej.  

 

 półhermetyczne – sprężarka i silnik napędowy  

   znajdują się w jednej obudowie, skręconej śrubami 

   – możliwość demontażu (rozebrania). 

 

 hermetyczne - sprężarka i silnik napędowy znajdują się  

   w jednej obudowie – zespawanej i nierozbieralnej obudowie.  

Zasada działania pompy ciepła 
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Podział ze względu na zasadę działania: 

 

sprężarki wyporowe – para czynnika chłodniczego sprężana jest w 

zamkniętej przestrzeni poprzez zmianę jej objętości (np. sprężarki 

tłokowe, spiralne) 

 

sprężarki przepływowe – para czynnika chłodniczego nabiera energii 

kinetycznej w wirniku, zamienianej następnie na zwiększenie jego 

ciśnienia 

Zasada działania pompy ciepła 
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Sprężarki wyporowe: tłokowe 

 

Zasada działania pompy ciepła 
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Sprężarki wyporowe: 

 

Zasada działania pompy ciepła 

Z tłokiem 

mimośrodowym. 
Łopatkowa Śrubowa 
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Sprężarka przepływowa - promieniowa: 

Zasada działania pompy ciepła 
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Stopień sprężania (stosunek sprężania): Πz  

 

Jest to stosunek  

końcowego ciśnienia sprężania pk  

do ciśnienia ssania po. 

Zasada działania pompy ciepła 

Dla sprężarek jednostopniowych przyjmuje się najczęściej spręż  

w przedziale:  
 
 

bo: 

im mniejszy stopień sprężania, tym zmniejsza się pobór mocy 

sprężarki.  
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Spręż 

(przyrost ciśnienia) 

 

Jest to różnica ciśnienia końca sprężania pk i ciśnienia ssania po: 

 

 

pk – po    [bar] 
 

Zasada działania pompy ciepła 
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W układzie 1-no stopniowym - stopień sprężania osiągany w sprężarce 

jednostopniowej ograniczony jest maksymalnie do ok. 9.  

Powyżej tej wartości proces sprężania realizuje się dwu- lub  

kilku-stopniowo – dwie lub więcej sprężarek. 

 

Maksymalny dopuszczalny stopień sprężania wynika z aspektów 

konstrukcyjnych i własności materiałów oraz substancji w obiegu… 

 

Drugim kryterium będzie temperatura czynnika na końcu procesu 

sprężania:  

 

t2 < 125 do 135°C 
 

 

Zasada działania pompy ciepła 
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Przykładowy obieg jednostopniowy: 

 - z 1 sprężarką 

Zasada działania pompy ciepła 
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Przykładowy obieg dwustopniowy: 

 - wyposażony w 2 sprężarki 

Zasada działania pompy ciepła 
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Układ 1-no stopniowy z regeneracyjnym wymiennikiem ciepła:  

  

Zasada działania pompy ciepła 
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Zawór rozprężny 

Uwaga. Zawory rozprężne przeznaczone są do rozprężania cieczy.    

Zasada działania pompy ciepła 
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Wymienniki ciepła - płytowe 

  

Zasada działania pompy ciepła 
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OBIEGI TERMODYNAMICZNE 
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Obieg otwarty / zamknięty 

 

Gdy do układu nie dopływa ani nie odpływa substancja,  

to przemiany którym poddawany jest czynnik termodynamiczny nazywamy 

zamkniętymi – obieg zamknięty (stała ilość substancji w obiegu). 

  

Jeżeli podczas przemian układ pobiera lub oddaje na zewnątrz 

substancję, to przemiany te nazywamy otwartymi – obieg otwarty 

(zmienia się ilość substancji w obiegu). 

Obiegi termodynamiczne 



Podstawy termodynamiki 24 

Procesy zachodzące w obiegu termodynamicznym przedstawiane  

są w odpowiednim układzie współrzędnych. 

 

Układ współrzędnych temperatura - entropia właściwa (T-s),  

najczęściej wykorzystywany do teoretycznych analiz obiegów 

termodynamicznych. 

  

Układ współrzędnych ciśnienie -  entalpia właściwa (p-h),   

najczęściej wykorzystywany jest do celów technicznych – praktycznych.  

 

Obiegi termodynamiczne 
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Obieg prawo-bieżny - Carnota 

 

Przedstawia procesy zachodzące w silniku cieplnym - idealnym.  

 

Jest to obieg odwracalny, który charakteryzuje się maksymalną 

sprawnością – obieg teoretyczny (opisuje silnik idealny-teoretyczny,  

o maksymalnej sprawności). 

 

OBIEGI LEWO-BIEŻNE 

Podstawowym chłodniczym obiegiem teoretycznym jest odwracalny 

obieg Carnota – ale lewobieżny. 

 

Zgodnie z obiegiem lewobieżnym pracują układy chłodnicze: ziębiarki  

i pompy ciepła.  

 

W trakcie realizacji wykorzystują dostarczaną pracę napędową  

lub ciepło napędowe. 

Obiegi termodynamiczne 
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Obieg lewobieżny - Carnota 

 

Składa się z dwóch przemian izotermicznych i dwóch izentropowych. 
 

Ciepło w tym obiegu pobierane jest w sposób izotermiczny ze źródła 

dolnego (przemiana 4-1),  

oraz izotermicznie oddawane do otoczenia: 3-2 (do źródła górnego). 

Obiegi termodynamiczne 

Rys. Lewobieżny obieg Carnota  

w układzie współrzędnych T-s 

(temperatura – entropia).  



Podstawy termodynamiki 27 

 

 

Obiegi termodynamiczne 
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Z tego wynika: 

 

 

 

 

 

 

 

To – temperatura parowania [K] 

Tk – temperatura skraplania [K] 

Obiegi termodynamiczne 
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Obieg LINDEGO  

  

Współczynnik wydajności chłodniczej εo ma największą wartość  

dla odwracalnego obiegu Carnota, równą εoc.      
 

Oznacza to, że rzeczywiste obiegi chłodnicze mogą  

być porównywane do obiegu Carnota. 

  

Za podstawowy obieg porównawczy dla sprężarkowych urządzeń 

chłodniczych przyjmuje się obieg LINDEGO. 

  

Przy konstruowaniu tego obiegu uwzględnia się własności 

rzeczywistego czynnika chłodniczego, biorącego udział  

w poszczególnych przemianach termodynamicznych. 

Obiegi termodynamiczne 
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Obiegi termodynamiczne 

Rys. Obieg Lindego w układzie współrzędnych T-s.  
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Obieg Lindego składa się z następujących przemian termodynamicznych: 

 

1-2: sprężanie izentropowe pary czynnika chłodniczego 
 

2-3: ochładzanie pary przegrzanej czynnika przy stałym ciśnieniu  

        skraplania pk = idem  
 

3-4: skraplanie pary przy stałym ciśnieniu skraplania pk = idem oraz w     

        stałej temperaturze skraplania Tk = idem  
 

4-5: izentalpowe dławienie – obniżenie ciśnienia przy stałej entalpii:  

                                                                                         h4,5 = idem 
 

5-1: wrzenie czynnika (jego odparowanie) przy stałym ciśnieniu parowania  

                                                                      po = idem 

        oraz w stałej temperaturze parowania To = idem (dla czynników  

                                       jednorodnych lub roztworów) 

Obiegi termodynamiczne 
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Obieg Lindego w układzie p-h: 

Obiegi termodynamiczne 
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Obieg Lindego w układzie T-s i p-h: 

Obiegi termodynamiczne 

Przemiana 2-3 na wykresie p-h odpowiada przemianom 2-3-4  

na wykresie T-S. 
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Współczynnik wydajności chłodniczej obiegu Lindego: (T-s) 

  

 

 

 

gdzie: 

jednostkowa wydajność chłodnicza qo: 

 

 

 

jednostkowa techniczna praca sprężania lt: 

 

 

Obiegi termodynamiczne 
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Obiegi termodynamiczne 

Zapamiętaj! 
 

 

Efektywność elektrycznego sprężarkowego urządzenia chłodniczego, 

jest to stosunek: 

 

efektu użytecznego, np. chłodzenie pomieszczenia, ciepło grzewcze, 

 

do energii doprowadzonej, za którą trzeba zapłacić – energia 

elektryczna. 
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PODSUMOWANIE: 

 

Współczynnik wydajności (efektywności) – efekt użyteczny (ciepło  

lub chłód),  

do tego co władamy i za co musimy zapłacić (energia elektryczna).  

Obiegi termodynamiczne 

POMPA CIEPŁA: 

W odniesieniu do obiegu  

Carnota (obieg teoretyczny): 
 
 
 

 

Dla obiegu rzeczywistego:  

ZIEMBIARKA: 

W odniesieniu do obiegu  

Carnota (obieg teoretyczny): 
 
 
 

 

Dla obiegu rzeczywistego:  
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PODSUMOWANIE: 

Obiegi termodynamiczne 

POMPA CIEPŁA: ZIEMBIARKA: 
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WYKRES log p-h 
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Charakterystyki czynników chłodniczych 

Wykres log p-h 

Rys. Charakterystyka czynnika 

chłodniczego na wykresie T-s. 

Rys. Charakterystyka czynnika 

chłodniczego na wykresie  

log p-h. 
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Zasada działania układu chłodniczego pompy ciepła: 

Wykres log p-h 
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Ćwiczenie: Narysuj obieg chłodniczy na wykresie log p-h. 

Wykres log p-h 
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Ćwiczenie: Narysuj obieg chłodniczy na wykresie log p-h. 

 

Rozwiązanie: 

Wykres log p-h 
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Stan skupienia substancji na wykresie log p-h 
 
Na wykresie p-h możemy wyróżnić trzy strefy, w których czynnik chłodnicy 

znajduje się w stanie: 
 

 cieczy 
 

 mieszaniny cieczy i pary 
 

 pary 

Wykres log p-h 
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BUDOWA WYKRESU log p-h 

 

Lininie nasycenia – łączą się w punkcie krytycznym (K).  

Wykres log p-h 
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BUDOWA WYKRESU log p-h 

 

Linie stałej temperatury: T = constans  

Wykres log p-h 
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BUDOWA WYKRESU log p-h 

 

Linie stałej objętości właściwej: v = constans  

Wykres log p-h 
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BUDOWA WYKRESU log p-h 

 

Linie stałej entropii właściwej: s = constans  

Wykres log p-h 



Podstawy termodynamiki 48 

BUDOWA WYKRESU log p-h 

 

Linie stałego stopnia suchości pary: x = constans  

Wykres log p-h 
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BUDOWA WYKRESU log p-h 

 

Para mokra (para + ciecz) – między liniami nasycenia, poniżej punktu 

krytycznego (K). 

W obszarze tym para i ciecz znajdują się w równowadze 

termodynamicznej, co określamy jako stan sycenia.  

 

Lewa linia nasycenia – ciecz nasycona (x=0).  

Prawa linia nasycenia – para nasycona sucha (x=1).  

Wykres log p-h 
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Stopień suchości: x 
 

Stopień suchości może przyjmować wartości: od 0 do 1. 

x=0 – występuje jedynie faza ciekła (tylko ciecz): ciecz nasycona (lewa 

krzywa graniczna) 

x=1 – występuje jedynie para, nie ma cieczy: para nasycona sucha 

(prawa krzywa graniczna) 

 

Wykres log p-h 
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Stopień suchości: x 
 

Wykres log p-h 
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Stopień suchości: x -  jest to stosunek : 

 

 masy pary nasyconej suchej: m” [kg] 

 

 do, masy całkowitej mieszaniny (para + ciecz), czyli:  

   masa cieczy nasyconej m’ [kg] + masa pary nasyconej suchej: m” [kg] 

Wykres log p-h 
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Wykres log p-h czynnika R404A: 

Wykres log p-h 



Podstawy termodynamiki 54 

Wykres log p-h czynnika R134a: 

Wykres log p-h 
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Wykres log p-h czynnika R134a: 

Wykres log p-h 



 

 

 

 

Dziękuję za uwagę… 
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