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Stanowisko dydaktyczno-badawcze do badań pompy ciepła typu powietrze/woda 

 

Streszczenie: W artykule przedstawiono zagadnienie wykorzystania instalacji pomp ciepła do 

wytwarzania odnawialnej energii cieplnej. W pracy scharakteryzowano rynek instalacji pomp 

ciepła w Polsce.  Autorzy zaprezentowali budowę stanowiska badawczego do badań 

efektywności pomp ciepła typu powietrze/woda. 

Słowa kluczowe: odnawialne źródła energii, pompa ciepła, efektywność energetyczna 

 

Summary: In the paper problem of heat pump installations to renewable warm energy 

production were presented. In the paper was carried out characteristic of heat pump 

installation market in Poland.  The authors were presented test stand to investigations of 

working efficiency of air/water heat pump type.  
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Wprowadzenie  

Prognozy rozwoju rynku OZE w Polsce i w pozostałych krajach Unii Europejskiej 

wskazują, że znaczącą rolę w wypełnieniu wymagań Dyrektywy może odegrać geotermia, w 

tym zwłaszcza geotermia niskotemperaturowa, wykorzystująca pompy ciepła, w pełni uznane 

jako urządzenia korzystające z odnawialnych źródeł energii [1, 2, 3]. Technologia ta znana i 

rozwijana na świecie już od ponad 50 lat, również w Polsce cieszy się coraz większym 

zainteresowaniem. Wg danych Polskiej Organizacji Rozwoju Technologii Pomp Ciepła 

(PORT PC) w 2012 roku sprzedano w naszym kraju około o 20% więcej sztuk pomp ciepła 

różnego typu niż w roku 2011. Badanie przeprowadzone przez PORT PC obejmowało pięć 

typów urządzeń: solanka/woda, woda/woda, powietrze/woda, bezpośrednie odparowanie w 

gruncie/woda oraz powietrze/woda tylko do c.w.u. Jak wynika z badań sprzedaż wszystkich 

typów pomp ciepła oprócz pomp woda/woda odnotowały wzrost, przy czym największym 

wzrostem sprzedaży cieszą się pompy ciepła korzystające z powietrza jako dolnego źródła 

ciepła. Szczegółowe wyniki badań przedstawiono na rysunku 1 [7, 8]. 

 

Rys. 1. Polski rynek pomp ciepła [7, 8] 

 



Już w 2011 roku rynek pomp ciepła w Polsce osiągnął poziom 10000 sztuk 

sprzedawanych urządzeń rocznie. W ubiegłym roku sprzedało się ponad 12600 pomp ciepła 

co daje prawie dwudziestoprocentowy przyrost rynku w skali roku. Największy przyrost, bo 

aż około 35%, osiągnęły pompy ciepła typu powietrze/woda. Sprzedaż pomp ciepła typu 

powietrze/woda tylko do c.w.u. wzrosła o około 25%, a pomp ciepła typu solanka/woda o 

około 11%. Szacowane udziały poszczególnych typów pomp ciepła na rynku polskim, aż do 

roku 2020 przedstawiono na rysunku 2 [6]. 

 

Rys. 2. Szacowane udziały poszczególnych typów pomp ciepła w roku 2020 [6] 

 

Warto podkreślić, że rynek pomp ciepła w Polsce wzrasta bez praktycznie żadnego 

wsparcia państwa. Dobrym przykładem wsparcia technologii pomp ciepła w Europie są 

specjalne taryfy energetyczne dedykowane dla tych urządzeń, stosowane w Niemczech, 

Szwajcarii, Austrii, Czechach czy Francji, a także różnego rodzaju formy dotacji, czy ulg 

podatkowych. Szacuje się, że gdyby w Polsce udało się uruchomić podobny mechanizm 

wsparcia inwestycji z pompami ciepła, korzystając z doświadczenia krajów Europy 

Zachodniej (w tym również Czech), w ciągu kliku lat, liczba inwestycji w pompy ciepła 

mogłaby wzrosnąć nawet 10-krotnie [3, 4, 5, 6]. 

Polski rynek pomp ciepła zdecydowanie zdominowany jest przez dwa typy urządzeń: 

solanka/woda oraz powietrze/woda tylko do c.w.u., które stanowią łącznie około 82% rynku. 



Udział pozostałych urządzeń sięga blisko 14% w przypadku pomp ciepła powietrze/woda, 

około 3% dla pomp ciepła typu bezpośrednie odparowanie w gruncie/woda oraz tylko około 

1% pomp ciepła typu woda/woda [6, 7]. 

 

Zasada działania pompy ciepła typu powietrze/woda 

Z termodynamicznego punktu widzenia, pompy ciepła powietrze/woda nie różnią się 

niczym od pomp ciepła innego rodzaju (np. powietrze-powietrze czy glikol-woda). Działają 

one bowiem wedle tych samych praw fizyki, a co więcej znaczna część ich wnętrza jest 

bardzo do siebie podobna. Tak jak wszystkie inne pompy ciepła, tak i pompy powietrze/woda 

składają się z czterech głównych elementów [3, 4, 5]: 

- parownika, w którym czynnik roboczy pobiera ciepło z dolnego źródła ciepła (w tym 

przypadku - z powietrza atmosferycznego), 

- sprężarki, która podnosi ciśnienie czynnika roboczego, 

- skraplacza, w którym czynnik roboczy skrapla się, oddając ciepło do wody krążącej w 

instalacji ogrzewczej (albo do ciepłej wody użytkowej), 

- zaworu dławiącego, który powoduje zmniejszenie ciśnienia czynnika roboczego. 

Schemat działania pompy ciepła powietrze/woda i poszczególne procesy, które w niej 

zachodzą przedstawia rysunek 3. 

 

http://ogrzewanie.drewnozamiastbenzyny.pl/pompa-ciepla-powietrze-woda/


 

Rys. 3. Schemat działania pompy ciepła powietrze/woda [1, 2] 

 

Powietrze atmosferyczne jest przetłaczane przez wymiennik ciepła (parownik, nieco 

przypominający samochodową chłodnicę) z pomocą dużego wentylatora. Powietrze oddaje 

swoje ciepło do cieczy umieszczonej wewnątrz wymiennika, która ze względu na to, że ma 

niskie ciśnienie, szybko odparowuje, odbierając ciepło od powietrza. Następnie gaz o niskim 

ciśnieniu z parownika trafia do sprężarki, która go spręża do wyższego ciśnienia. 

Jednocześnie temperatura czynnika roboczego się podnosi. Następnie sprężony, gorący gaz 

trafia do skraplacza. W skraplaczu następuje oddawanie ciepła do wody krążącej później w 

instalacji ogrzewczej (albo do zimnej wody z wodociągu). Akurat na schemacie widać wodę 

w obiegu ogrzewania, ale tego typu pompy ciepła bywają używane do produkcji ciepłej wody 

użytkowej. Po przepłynięciu przez ten wymiennik ciepła, czynnik roboczy znów jest cieczą, 

ale o wysokim ciśnieniu. Obieg termodynamiczny jest domykany przez zawór dławiący. 

Dzięki temu urządzeniu ciśnienie czynnika roboczego spada (wciąż pozostaje on cieczą), co 

umożliwia jego odparowanie w parowniku. 

Niewątpliwą zaletą pomp zasilanych powietrzem zewnętrznym jest prostota i czas 

montażu (1-2 dni), który dla obu typów pomp powietrznych może jest podobny. Zazwyczaj 



tego typu pompy składają się z jednostki zewnętrznej i wewnętrznej (split) lub pompy ciepła i 

zasobnika c.w.u (monoblok).  

Pompy ciepła typu split to urządzenia, w których komponenty pompy ciepła rozdzielone 

są na dwie jednostki. W jednostce zewnętrznej znajduje się zazwyczaj wentylator, parownik, 

sprężarka i zawór rozprężny, a w jednostce wewnętrznej skraplacz i pompa obiegowa 

czynnika grzewczego. Wentylator zapewnia odpowiedni przepływ powietrza, z którego 

odzyskiwane jest ciepło. Wysoką efektywność i cichą pracę uzyskujemy w pompach w 

których wentylator ma możliwość obniżenia wydajności powyżej pewnej temperatury 

zewnętrznej (np. 13°C).  

Pompy ciepła typu monoblok to urządzenia, w których w jednej obudowie znajduje się 

skraplacz, parownik, sprężarka, zawór rozprężny i pompa obiegowa czynnika grzewczego. 

Jeżeli mamy do czynienia z pompą ciepła typu monoblok, instalator nie musi być 

chłodnikiem, ani nie musi korzystać z pomocy firmy chłodniczej, gdyż moduł chłodniczy 

znajduje się w jednostce zewnętrznej i napełniony jest czynnikiem chłodniczym już w 

fabryce. W tym przypadku instalator nie musi dysponować urządzeniami, ani wiedzą na temat 

uruchamiania urządzeń klimatyzacyjnych. Rozmrażanie parownika odbywa się za pomocą 

gorącego gazu. Jeśli na parowniku powstanie oblodzenie, zawór 4-drogowy w module 

chłodniczym kieruje gaz gorący bezpośrednio ze sprężarki do parownika. Proces rozmrażania 

przebiega bardzo szybko i jest energooszczędny. Pompy tego typu zazwyczaj mogą 

współpracować z każdym rodzajem niskotemperaturowej instalacji grzewczej, ogrzewaniem 

podłogowym lub ściennym, jak również z konwektorami i grzejnikami, ze względu na 

możliwość pracy pompy ciepła przy wysokiej temperaturze zasilania.  

 

 

 



Budowa zaprojektowanego stanowiska badawczego 

W ramach budowy bazy dydaktycznej do nowego kierunku studiów inżynierskich pn.: 

Inżynieria Odnawialnych Źródeł Energii na Wydziale Inżynierii Mechanicznej UTP w 

Bydgoszczy zaprojektowano i wykonano stanowisko dydaktyczno-badawcze do badań 

instalacji pompy ciepła typu powietrze/woda. Stanowisko zostało zaprojektowane jako układ 

mobilny. Może pracować zarówno w pomieszczeniu (pomieszczenia laboratoryjne WIM - 

UTP) jak i na zewnątrz przed budynkiem. W ramach prac projektowych dobrano odpowiedni 

sterownik, przewody, zawory oraz kompletną armaturę przyłączeniową wraz z miernikami 

parametrów pracy pompy ciepła. Stanowisko przedstawiono na rysunku 4. 

  

Rys. 4. Stanowisko instalacji pompy ciepła typu powietrze/woda 

 

Zastosowana w stanowisku pomiarowym pompa ciepła Vitocal 200-S firmy Viessmann 

(rys. 5 i 6) może wykorzystywać otaczające ciepło z powietrza zewnętrznego lub 

wewnętrznego w budynku. Pompa charakteryzuje się modulowaną pracą (wentylator i 

sprężarka posiadają silniki o regulowanych prędkościach obrotowych). Zastosowana pompa 



ciepła posiada funkcję ogrzewania lub chłodzenia pomieszczeń. Zaprojektowana konstrukcja 

wsporcza stanowiska ze stali kwasoodpornej zapewnia mobilność całości układu. Pompa 

ciepła pracuje bezobsługowo i efektywnie wykorzystuje ciepło z powietrza atmosferycznego 

do ogrzewania (oraz chłodzenia), w nowych i modernizowanych domach jednorodzinnych. W 

budynkach modernizowanych może współpracować z już istniejącym kotłem grzewczym, 

który uzupełnia ogrzewanie w mroźne dni. W lecie Vitocal 200-S może również chłodzić 

pomieszczenia przez np. instalację ogrzewania podłogowego, klimakonwektor (zastosowany 

w stanowisku). 

  

Rys. 5. Vitocal 200-S jednostka wewnętrzna:  

1- trójdrożny zawór przełączający,  

2 - pompa obiegowa, 3- wymiennik ciepła  

4 - sterownik (Vitotronic 200) 

Rys. 5. Vitocal 200-S jednostka zewnętrzna:  

1 - wymiennik ciepła, 2 - wentylator  

3 - sprężarka 

 

 

Podsumowanie i wnioski 

Zaprojektowane i wykonane stanowisko badawczo-dydaktyczne pozwala badać 

efektywność pompy ciepła w różnych warunkach eksploatacji. Pompy ciepła typu 

powietrze/woda polecane są tym inwestorom, którzy chcą mieć dom wyposażony w 



tradycyjną, wodną instalację grzewczą, korzystać z pompy ciepła, a nie mają możliwości 

wykonania dolnego źródła z gruntowym wymiennikiem glikolowym. Powietrze jest źródłem 

ciepła o dużej dostępności. Pompę ciepła tego typu można zamontować nawet w mieszkaniu, 

na zewnętrznej ścianie bloku. Dzięki rezygnacji z gruntowego wymiennika ciepła, obniża się 

koszt zakupu pompy ciepła. 

Największą wadą tego typu pomp ciepła jest niższy, niż w przypadku pomp ciepła 

woda/woda albo glikol/woda, współczynnik wydajności pompy ciepła (COP).Wynika on z 

tego, że pompa ciepła tego typu pobiera ciepło przy niższych temperaturach, niż pompa 

glikol/woda. Ze względu na ryzyko oblodzenia wymiennika ciepła takiej pompy, musi ona 

być okresowo odszraniana, co odbywa się ze stratą ciepła. W najniższych temperaturach 

powietrza pompa w ogóle nie może działać bez włączenia się dodatkowej elektrycznej 

grzałki. Zarówno ta elektryczna grzałka, jak i niższy COP pompy ciepła powietrze/woda, 

powodują wyższe koszty jej eksploatacji podczas niskich temperatur, niż w przypadku pomp 

ciepła glikol/woda. Te najniższe temperatury panują w roku tylko przez krótki okres, przez co 

nie mają dużego wpływu na koszt ogrzewania domu tego typu pompą ciepła.  

Tak jak w przypadku innych rodzajów pomp ciepła, pompy typu powietrze/woda pracują 

bardziej ekonomicznie w porównaniu do konwencjonalnych sposobów ogrzewania (np. 

gazowego czy olejowego). Jest to rozwiązanie ekologiczne i bezpieczne (nie stanowi żadnego 

ryzyka pożarowego. Nie ulatnia się gaz, nie wytwarza nieprzyjemnych zapachów czy 

zanieczyszczeń itp.). 
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