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Temat: Energetyka geotermalna. 

   Budowa pompy ciepła.     

 

Proszę zapoznać się z materiałem. Notatkę można wydrukować i wkleić do zeszytu lub zapisać w folderze. 
Informacje dotyczące energetyki geotermalnej i jej zasobów dostępne są pod poniższym linkiem, można 
zrobić krótką notatkę lub przeczytać i przyswoić wiedzę… Budowa pompy ciepła została omówiona  
w podstawowym zakresie.  

Omówienie zagadnień oraz dalsze informacje dotyczące energetyki geotermalnej będziemy omawiać od 
września. Pozdrawiam! 

 
 
1. Zasoby geotermalne na ziemi i w Polsce: 
 
http://www.instsani.pl/405/zasoby-energii-geotermalnej-na-ziemi-i-w-polsce 
 
 
2.  
Pompa ciepła jest urządzeniem grzewczym, które pobiera określoną ilość energii cieplnej z dolnego 
źródła ciepła, którym może być: grunt, woda gruntowa, powietrze, ścieki itp. i za pomocą procesów 
termodynamicznych  przenosi ją do górnego źródła ciepła, które bezpośrednio stanowi system grzewczy 
budynku, ciepła woda użytkowa, ogrzewanie podłogowe, czy grzejnikowe. 

 Rodzaje pomp ciepła 
Pompy ciepła dzielone są na podstawie dwóch głównych kryteriów:   
sposobu podnoszenia ciśnienia i temperatury czynnika roboczego oraz rodzaju dolnego źródła ciepła. 
Ze względu na pierwsze kryterium wyróżnia się: 
- sprężarkowe pompy ciepła, 
- sorpcyjne pompy ciepła (z podziałem na pompy ciepła absorpcyjne i adsorpcyjne), 
- pompy ciepła Vuilleumiera. 
 
Działanie sprężarkowej pompy ciepła, najlepiej przedstawić na przykładzie działania lodówki. Pobiera ona 
z produktów żywnościowych ich wewnętrzne ciepło i oddaje je na zewnątrz – do pomieszczenia. Pompy 
ciepła nie różnią się niczym, pod względem zasady działania od lodówki, przemiany termodynamiczne 
i podstawowe elementy konstrukcyjne w obu urządzeniach są identyczne. Jedyna różnica między nimi to 
efekty ich pracy, a co za tym idzie – zastosowanie. Lodówka ma dobrze chłodzić produkty spożywcze, 
a efektem ubocznym jej pracy jest ogrzewanie pomieszczenia poprzez wydzielanie się ciepła. Pompa ciepła 
działa odwrotnie, ma grzać budynek, a efekt uboczny to chłodzenie dolnego źródła ciepła. 
     

Głównymi elementami pompy ciepła są: parownik, skraplacz, sprężarka i zawór dławiący.  

Wszystkie te elementy połączone są przewodem wypełnionym czynnikiem roboczym – nośnikiem ciepła. 
To właśnie za pomocą nośnika ciepła odbywa się transport ciepła. 



 

 Działanie pompy ciepła: czynnik roboczy pobiera ciepło z otoczenia ziemi, transportuje je 
do pompy ciepła i dalej do parownika. Parownik ma konstrukcję wymiennika płytowego, gdzie między 
sąsiednimi płytami znajdują się: czynnik chłodniczy, posiadający wyjątkowo niską temperaturę wrzenia oraz 
nośnik ciepła. Pod wpływem temperatury nośnika ciepła czynnik chłodniczy (będący w tym momencie 
w postaci cieczy) wrze – odparowuje, po czym sprężarka spręża tę parę do wysokiego ciśnienia. W wyniku 
sprężania para ulega skropleniu, przy czym jest to proces egzotermiczny z wydzielaniem dużych ilości 
ciepła. Proces skraplania zachodzi w skraplaczu będącym jednocześnie wymiennikiem ciepła dla instalacji 
grzewczej. Po oddaniu ciepła w skraplaczu, czynnik roboczy w postaci cieczy przepływa do zaworu 
rozprężnego, gdzie zostaje gwałtownie obniżone jego ciśnienie. Czynnik ponownie z cieczy przechodzi 
w parę pochłaniając przy tym duże ilości ciepła z otoczenia. Proces ten zachodzi w dolnym źródle ciepła  
i obieg rozpoczyna się na nowo. Jeśli ilość ciepła w dolnym źródle jest niewystarczająca do odparowania 
czynnika, wydajność pompy ciepła gwałtownie spada aż do całkowitego ustania pracy. 
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