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Pompy ciepła 



Pompa ciepła 

Pompa ciepła wykorzystuje niskotemperaturową energię 

słoneczną i geotermalną zakumulowane w gruncie i wodach 

podziemnych.  

- najtańsze odnawialne źródło energii  

- bezpieczna i przyjazna dla środowiska  

- ekonomiczna w eksploatacji  

- w pełni zautomatyzowana  
 

Wartość energii elektrycznej w porównaniu                

z uzyskaną energią cieplną z wnętrza ziemi            

jest pięciokrotnie mniejsza: 

1. 75% darmowej energii cieplnej  

2. 25% pobranej energii elektrycznej 
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Koszt wytwarzania energii  



ZASADA DZIAŁANIA POMPY CIEPŁA 
 

1 - sprężarka 

2 - skraplacz 

3 - parownik 

4 - zawór rozprężny 

5 - dolne źródło ciepła 

6 - górne źródło ciepła 
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ROZWIĄZANIA OPARTE NA POWIETRZU ATMOSFERYCZNYM 

Najczęściej stosowane instalacje dolnego źródła ciepła 



Przedszkole w Starych Żukowicach 



Przedszkole w Starych Żukowicach 



POMPY 

CIEPŁA z 

odzyskiem 

ciepła z 

powietrza 
 

 



POMPY CIEPŁA do 

c.w.u. z odzyskiem 

ciepła z powietrza 
 

 



POMPY 

CIEPŁA do 

c.w.u. z 

odzyskiem 

ciepła z 

powietrza 
 

 



POMPY CIEPŁA z odzyskiem  

ciepła z powietrza 

Poziom hałasu 
 

 Strych 1m  

od urządzenia 
Pomieszczenia 

  mieszkalne 

 pod strychem  



Najczęściej stosowane instalacje dolnego źródła ciepła 

Pompa ciepła 

studnie pozwalające na 

pozyskiwanie energii 

z wód gruntowych. Stała 

temperatura wód od +8 oC 

do +12 oC predysponuje to 

źródło do wykorzystania 

ze względu na wysoką 

roczną zdolność 

grzewczą. Woda po 

schłodzeniu 

o 4oC w pompie ciepła 

zostaje odprowadzona do 

drugiej studni chłonnej 

oddalonej o około 15 m. 
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Struktura mocy zainstalowanej Struktura produkcji

rezerwa mocy

moc szczytowa

moc uzupełniająca w sezonie grzewczym

moc podstawowa wykorzystywana w sezonie
grzewczym

moc podstawowa wykorzystywana cały rok

Źródło: ”Możliwości zastosowania kogeneracji gazowej w miejskich systemach ciepłowniczych”-Tadeusz Sieńczak – V-ce Prezes Zarządu - Dyrektor Techniczny MPEC S.A. 

w Tarnowie 



-  Moc pompy ciepła 32 kW (COP: 3,5; temp. na 

wyjściu z PC i zasilaniu do bufora: 51,5oC) 

 

- Dolny kolektor oparty na studniach głębinowych 

(min. wydajność złoża 6m3/h, temp. 11oC) 

 

- Zbiornik buforowy: 1m3 

Parametry techniczne zainstalowanych 

urządzeń w Wielkiej Wsi 



Schemat instalacji cieplnej w szkole w Wielkiej Wsi 



Porównanie produkcji energii cieplnej w 

miesiącach styczeń - październik przez PC
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Ilość energii cieplnej Średnia temperatura
Zużycie energii elektr.



Porównanie współczynników sprawności PC w 

miesiącach styczeń - październik
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Najczęściej stosowane instalacje dolnego źródła ciepła 

Pompa ciepła 

kolektor gruntowy poziomy 

to rury polietylenowe, 

wewnątrz których krąży 

płyn niezamarzający 

transportujący ciepło. 

Polietylenowy płaszcz 

wyklucza możliwość 

powstania korozji. Kolektor 

ten układa się w gruncie 

poniżej strefy 

przemarzania. Powierzchnia 

ułożenia kolektora jest ok. 2 

do 2,5 raza większa od 

powierzchni ogrzewanego 

budynku 



KOLEKTOR POZIOMY I 

ROZDZIELACZ 



Budynek mieszkalny jednorodzinny 

 

Typ i ilość zainstalowanych pomp ciepłaVATRA B13S/1A1 – 1 szt.
Zainstalowana moc cieplna 13 kW

PRZYKŁADY INSTALACJI POMPY CIEPŁA 



Najczęściej stosowane instalacje dolnego źródła ciepła 

Pompa ciepła 

kolektor gruntowy pionowy, 

wykonany jest jako 

wymiennik w kształcie litery 

U z polipropylenowych rur 

wypełnionych 

niezamarzającym płynem. 

Umieszcza się go  

w pionowych odwiertach o 

głębokości 15 do 100 m. 

Średnia odległość między 

odwiertami wynosi około 4 m. 



ODWIERT POD KOLEKTOR 

PIONOWY 



KOLEKTOR Z PODWÓJNEJ  

U-RURY 



Koncepcja dogrzewania dolnego źródła przy uzyciu kolektorów 

słonecznych 



Przykład Instalacji solarnej i pomp 

ciepła 

Przedszkole w Pleśnej 



Przykład Instalacji solarnej i pomp 

ciepła 

 



Poznań  

•UNIWERSYTET PRZYRODNICZY 

•Moc grzewcza: 

•40,3 kW 

•Dolne źródło: 

•Sondy pionowe 

•4 odwierty po 140 m 
w celu regeneracji dolnego źródła 
zamontowano układ solarny 

•Górne źródło: 

•Grzejniki 

•COP urządzeń: 

•4,3 
 
 

Źródło: 



 



Wadowice 

Klasztor Ojców Karmelitów Bosych 

Moc grzewcza: 

500,8 kW 

4x125,2 kW 

Dolne źródło: 

Sondy pionowe 

160 odwiertów po 45 m. 

Górne źródło: 

Grzejniki 

COP urządzeń: 

4,3 

Źródło: 



Przykłady instalacji pomp ciepła- odzysk 

ciepła odpadowego 

Zakład używa obrabiarek chłodzonych cieczą 



Temp cieczy chłodniczej wynosi ok. 30oC 

przy 40oC brak chłodzenia blokuje 

produkcję....... 

........stosujemy pompę ciepła 



Temp cieczy chłodniczej spada do ok. 12 oC 

a odzyskanym ciepłem ogrzewamy 

magazyn.  

 Lewe zdjęcie pokazuje temp 54oC w obiegu C.O. 



Efekty ekonomiczne i ekologiczne: 

•  Produkcja odbywa się bez przeszkód 

( wzrost wydajności pracy) 

•  Prawie zerowy koszt ogrzewania magazynu 

• (ciepłem odzyskanym z produkcji) 

• Brak jakichkolwiek problemów z paliwem, 
odpadami i emisją pyłów powstających gdyby 
magazyn ogrzać innymi metodami 

 



Przybliżone koszty inwestycyjne dla domu jednorodzinnego 

o powierzchni 200 m2 zamieszkanego przez 4 osoby. 
* źródło - magazyn „BUDUJEMY DOM” 

 



ROZWÓJ RYNKU POMP CIEPŁA W EUROPIE 
 

Źródło: PortPC http://portpc.pl/pdf/raporty/Raport_PORTPC_wersja_final_2019.pdf 



Udział poszczególnych typów pomp ciepła do 

ogrzewania w europejskim rynku pomp do 2018 
 

Źródło: PortPC http://portpc.pl/pdf/raporty/Raport_PORTPC_wersja_final_2019.pdf 



Sprzedaż pomp ciepła w Polsce  
 

Źródło: PortPC http://portpc.pl/pdf/raporty/Raport_PORTPC_wersja_final_2019.pdf 



Ilość pracujących w Polsce pomp ciepła 
 



Źródło: Globenergia https://globenergia.pl/w-ue-pracuje-blisko-42-mln-pomp-ciepla-w-polsce-liczba-ta-wyniosla-232-tys-w-2020-roku/ 

  

Ilość pomp ciepła w Europie 
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Średni koszt ogrzewania domu 130m2 wykonanego w standardzie WT 2021 

 

Źródło: PortPC http://portpc.pl/pdf/raporty/Raport_PORTPC_wersja_final_2019.pdf 



Tomasz Sumera       (+48) 722 835 531 

 

tomasz.sumera@op.pl 

www.eco-doradztwo.eu 
 

Dziękuję za uwagę  

i zapraszam do współpracy 
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