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boru dolnego źródła ciepła. Norma PN-EN 
14511 przedstawia podstawową klasyfikację 
pomp ciepła ze względu na rodzaj dolnego 
źródła (tabela 1  i 2 ) oraz wymagania doty-
czące współczynnika efektywności. W nor-
mie tej nie ma jednak informacji dotyczą-
cych współczynnika efektywności dla pomp 
ciepła klasy powietrze-woda przy warto-
ściach temperatury powietrza atmosferycz-
nego charakterystycznych dla warunków zi-

EKO-HEAT – pompy ciepła 
wykorzystujące przemiany fazowe wody  
w ogrzewnictwie

  Stefan Reszewski

  W ciągu ostatnich 10 lat obserwuje się 
zdecydowany rozwój ogrzewnictwa z zasto-
sowaniem pomp ciepła. Czy jest to kierunek 
słuszny i ekonomicznie uzasadniony jest spra-
wą otwartą i istnieje wiele opinii wyklucza-
jących się wzajemnie. Pompy ciepła mają 
ogromną konkurencję na rynku źródeł cie-
pła w postaci wszelkiego rodzaju kotłów na 
paliwa stałe, ciekłe i gazowe. Wskazywanie 
ich zalet takich, jak brak zanieczyszczeń  
w postaci spalin emitowanych przy ich eks-
ploatacji oraz brak konieczności stałej obsłu-
gi często okazują się niewystarczające  
w warunkach braku form dofinansowania 
ekologicznych rozwiązań instalacji grzew-

czych z pompami ciepła. Nawet jeżeli pom-
pa ciepła pod względem eksploatacji oraz 
szeroko pojętej ekologii jest bardziej uzasad-
niona ekonomicznie od konwencjonalne-
go źródła ciepła, trudnym do obalenia argu-
mentem jest czas zwrotu inwestycji.  
W większości krajów UE funkcjonują różne for-
my dofinansowania do inwestycji w instalacje 
grzewcze, w których źródłem ciepła są pom-
py ciepła, co znakomicie skraca czas zwrotu 
inwestycji. W Polsce formy dofinansowania do 
inwestycji w pompy ciepła są iluzoryczne, to-
też wysiłek finansowy spada na inwestorów. 
Inwestor przekonany do inwestycji w pom-
pę ciepła stoi również przed problemem wy-

Zaprezentowana poniżej pompa ciepła EKO-HEAT jest alternatywą  
w stosunku do konwencjonalnych źródeł ciepła oraz pomp ciepła 
sklasyfikowanych w normie PN-EN 14511. Gwarantuje nie tylko wysoki 
współczynnik efektywności, ale niższy koszt inwestycji ze względu na brak 
konieczności prowadzenia kosztownych robót ziemnych.  
Zalety pompy EKO-HEAT mają szczególne znaczenie w świetle 
budownictwa energooszczędnego i ochrony środowiska ze względu na 
niskie zużycie energii napędowej oraz brak zanieczyszczenia hałasem. 
Opisana pompa ciepła wykorzystuje naturalny czynnik wpływający na 
wzrost efektu cieplarnianego oraz gwarantujący najwyższy z możliwych  
do uzyskania współczynnik efektywności. 

mowych. Konwencjonalne pompy ciepła 
klasy powietrze-woda przy temperaturze po-
niżej -15oC pracują zwykle ze współczynni-
kiem COP poniżej 1,2, co sprawia, że ich eks-
ploatacja jest dyskusyjna. 
O ile problemy z realizacją samych kon-
strukcji pomp ciepła oraz czynników chłod-
niczych zostały przez producentów lepiej 
lub gorzej rozwiązane, opracowane zosta-
ły sprawne niskotemperaturowe systemy 
grzewcze, to nadal podstawowym proble-
mem, który stoi na przeszkodzie popularyza-
cji pomp ciepła jest pozyskanie ciepła z dol-
nego źródła ciepła. 
Stworzenie powszechnie dostępnego urzą-
dzenia, eksploatującego dostępne i darmo-
we dysponujące dużym potencjałem ener-
getycznym źródła ciepła stało się inspiracją 
do podjęcia tematu przez właścicieli firmy 
EKO-HEAT Sp.j. Dodatkowym kryterium ba-

Standardowe warunki porównawcze  
wg PN-EN 14511-2

Parownik Skraplacz
temperatura powietrza 
napływającego mierzona 
termometrem

temperatura wody

suchym mokrym wlot wylot

obowiązujące 
przed 2011 r.

dolne źródło ciepła 
– powietrze zewnętrz-
ne, górne źródło 
ciepła – woda lub 
solanka w instalacji 
ogrzewania podłogo-
wego

7oC 6oC 30oC 35oC

obowiązujące 
od 2011 r. 2oC 1oC 30oC 35oC

Rodzaj pompy 
ciepła

Graniczny współczynnik 
efektywności przed 2011 r.

Graniczny współczynnik 
efektywności od 2011 r.

Wymagany wzrost współ-
czynnika efektywności

powietrze-woda 3,0 3,10 +3,33%
solanka-woda 4,0 4,30 +7,50%
woda-woda 4,50 5,10 +13,33%

Tabela 1  Standardowe warunki eksploatacji dotyczące współczynników efektywności 
pomp ciepła powietrze-woda

Tabela 2  Wymagania dotyczące minimalnych współczynników efektywności wg PN-EN 
14511
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na sklasyfikować w kategorii powietrze-woda, 
a jej osiągi pozwalają na uznanie jej za od- 
nawialne źródło energii w myśl dyrektywy  
UE 2009/28/WE, ponieważ osiąga współczyn-
nik efektywności wyższy od wymaganego  
w normie PN-EN 14511 dla tej kategorii urządzeń.
W pracach optymalizacyjnych konstrukcji 
zakładano uzyskanie maksymalnej warto-
ści urządzenia w temperaturze otoczenia od 
-5°C do 5°C ze względu na najczęstsze wy-

stępowanie takich wartości w sezonie grzew-
czym. Celem pośrednim było uzyskanie 
wartości współczynnika efektywności COP 

powyżej 1,5 w warunkach zimowych dla tem-
peratury otoczenia -20oC. Warunki przekaza-
nia ciepła przez skraplacz podczas badań 

dawczym było wyprodukować konstruk-
cję która jest w stanie rywalizować zarów-
no pod względem kosztów eksploatacji, jak 
i zapewniającego akceptowalny czas zwro-
tu inwestycji. Firma proponuje innowacyjne 
rozwiązanie, które nie znajduje swojego od-
zwierciedlenia w normie PN-EN 14511. 
Pompy ciepła EKO-HEAT eksploatują ciepło 
utajone przemian fazowych wilgoci zawartej 
w powietrzu atmosferycznym, dzięki czemu 
mogą osiągać wyższe współczynniki efek-
tywności niż inne urządzenia znajdujące się 
na rynku.
Kierunek poszukiwań został ograniczony do 
możliwości pozyskiwania ciepła ze źródła od-
nawialnego powszechnie dostępnego, ja-
kim jest powietrze. W klasycznych pompach 
ciepła typu powietrze-woda zjawisko po-
wstawania szronu na powierzchni wymien-
nika generuje dodatkowy nakład energe-
tyczny na jego usuwanie za pomocą energii 
doprowadzonej z zewnętrz. Prace badawcze 
autorów opisywanego rozwiązania zostały 
ukierunkowane na wykorzystanie ciepła skra-
plania wilgoci zawartej w powietrzu oraz po-
wstawania szronu (tabela 3 ).  

Innowacyjność konstrukcji  
oraz badania eksploatacyjne  
prototypu pompy ciepła 

Obserwacja przemysłowych wymienników 
ciepła do odgazowywania skroplonych ga-
zów technicznych, magazynowanych w du-
żych zbiornikach, doprowadziła do podjęcia 
badań nad adaptacją przemian fazowych 
pary wodnej znajdującej się w powietrzu at-
mosferycznym, jako dolnego źródła ciepła 
i próby wykorzystania podobnej konstrukcji 
jako parowacza w opisywanych pompach 
ciepła (rys. 1 ). Pompę ciepła EKO-HEAT moż-

Ciepło właściwe powietrza 1,05 kJ/kgK
Ciepło właściwe wody 4,19 kJ/kgK
Ciepło zamarzania wody 333 kJ/kg
Ciepło przemiany parowania 
i skraplania wody – wykorzy-
stywane w pompach ciepła 
EKO-HEAT

2500 kJ/kg

Ciepło utajone przemiany 
fazowej resublimacji oraz 
sublimacji dla wody – wykorzy-
stywane w pompach ciepła 
EKO-HEAT

2833 kJ/kg

Tabela 3  Wartości charakterystyczne 
ciepła przemian fazowych oraz ciepła 
właściwego powietrza i wody 

1  Przemysłowy wymiennik do odgazowywania skroplonych gazów oraz prototyp pompy ciepła z parowaczem podobnej konstrukcji 

2  Rezultaty badań prototypu pompy ciepła pozyskującej ciepło resublimacji wilgoci  
z powietrza 
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dobnych przypadków wymienników, dlatego 
dalsza praca naukowa i analityczna auto-
ra opracowania związana będzie z przygoto-
waniem modelu matematycznego przenika-

nia ciepła dla podobnych przypadków. 
Pokazana zależność współczynnika efektyw-
ności od temperatury otoczenia  (rys. 2 ) jest 
rezultatem czterech lat eksperymentów pro-
totypu. 
Proces odbioru ciepła przemian fazowych  
w przedstawionym rozwiązaniu jest realizo-
wany w sposób bezpośredni w rozumieniu 
normy PN EN 378, przy czym nie stosuje się 
żadnych urządzeń intensyfikujących ruch po-
wietrza wokół parowacza (rys. 1 ). 
W konstrukcji pompy ciepła zastosowano uni-
kalny sposób odszraniania parownika bez 
doprowadzania energii zewnętrznej. Rozwią-
zano również problem transportu oleju, dzię-
ki systemowi KOIBER, który jest zastrzeżonym 
rozwiązaniem autorów konstrukcji. 

Badania egzemplarzy  
produkcyjnych  

W czasie trwania eksperymentów wiele razy 
przeprojektowywano konstrukcję pompy cie-
pła, wprowadzając do niej dodatkowe ele-

wynikały z wymagań PN-EN 14511, tempera-
tura wody opuszczającej ten wymiennik  
wynosiła 35°C. Prototypowa konstrukcja,  
w opisanych warunkach porównawczych, 

osiągnęła współczynnik efektywności znacz-
nie wyższy od wymaganego – przedział od 
3,97 do 4,2. W literaturze brak jest zależności 
opisujących proces wnikania ciepła dla po-

3  Badania eksploatacyjne egzemplarzy produkcyjnych 

4  Praca pompy ciepła w warunkach zbliżonych do określonych w PN-EN 14511 5  Praca pompy ciepła w warunkach zimowych, temp. powietrza zewnętrznego poniżej -20oC
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menty zwiększające współczynnik efektyw-
ności znane z techniki chłodniczej.  
Dalsze badania przeniesiono na egzempla-
rze produkcyjne (rys. 3 ). Jeden z nich zain-
stalowano w obiekcie, na którym testowano 
prototyp i eksperymenty prowadzono meto-
dą porównawczą. Drugi z egzemplarzy pro-
dukcyjnych wyposażono w system monito-
ringu i badania trwały przez część sezonu 
grzewczego 2010/2011 oraz przez cały sezon 

W roku 2011 zainstalowano dwufunkcyjną 
pompę ciepła EKO-HEAT 16/81 w domu  
jednorodzinnym o powierzchni 200 m2  
z dobowym zapotrzebowaniem na c.w.u.  
400 l/dobę (rys. 6 ). Pompa ciepła współ-
pracowała z centralą wentylacyjno- klima-
tyzacyjną oraz zasobnikiem c.w.u. 400 l  
(rys. 7 ). Nagrzewnica centrali była zasila-
na wodą o temperaturze 44°C, a na skra-
placz wpływała powracająca woda o tem-
peraturze 34°C. 
Obiekt wyposażony w instalację z pom- 
pą ciepła pozyskującą ciepło resublima- 
cji znajduje się w II strefie klimatycznej  

w Kątach Wrocławskich. Badania dotyczą-
ce konsumpcji energii koniecznej do ogrza-
nia obiektu przeprowadzono w czasie  
88 dni obejmujących okres grzewczy,  
w którym możliwe było wykorzystanie ta- 
ryfy G12. 
Odczyty liczników energii elektrycznej dla 
I i II taryfy obejmują również normalną eks-
ploatację domu, czyli zużycie energii na na-
pęd odbiorników typu pralka, chłodziarka, 
telewizory, komputery itd. Zużycie energii  
w ciągu doby na ich napęd wyniosło śred-
nio 7 kWh. 
Zużycie energii elektrycznej do napędu 

pompy ciepła w trybie pracy c.w.u. wy-
niosło średnio dziennie 7 KWh na produk-
cję 400 l ciepłej wody użytkowej o tempe-
raturze 55oC. Energia ta była konsumowana 
przez pompę ciepła jedynie w okresie wy-
stępowania taryfy nocnej. Koszt produkcji 
c.w.u. w ciągu 88 dni wyniósł:
88 dni x 7 kWh/dobę x 0,2459 zł/kWh (taryfa 
G12) x 1,23 (podatek VAT) = 186,31 zł
Koszt brutto ogrzewania w przedstawionym 
okresie czasu wyniósł 1286 zł. 
Razem koszt przygotowania c.w.u. i c.o. wy-
niósł 1472 zł brutto w ciągu 88 dni (16,7 zł 
dziennie). 

Pierwszy obiekt referencyjny już jest – dane eksploatacyjne z budynku mieszkalnego

Całkowite zużycie energii dla budynku  
(odczyt z licznika en. elektrycznej) Zużycie energii na 

napęd pompy ciepła 
EKO-HEAT 16/81 na 
potrzeby c.o.

Liczba 
dni po-
między 
odczy-
tami 

Ilość zu-
żytej en. 
elektr.
suma 
[kWh]

Koszt 
energii 
netto 
[zł]

Koszt 
energii 
brutto 
[zł]

taryfa 
szczytowa 
(dzienna)

taryfa 
poza- 
szczytowa 
(nocna)

Data I II razem I II razem
22.12.11 4 0 4 - - -
31.12.11 200 250 450 0 8,78 8,78 9 79 19,43
08.01.12 370 537 907 0 16,88 16,88 8 135 33,2
14.01.12 510 751 1261 0,93 16,67 17,6 6 105,6 29,01
21.01.12 693 1023 1716 3,74 19,86 23,6 7 165,2 54,86
29.01.12 896 1356 2252 2,98 22,63 25,6 8 204,8 63,29
04.02.12 1085 1642 2727 9,1 28,67 37,77 6 226,6 85,39
12.02.12 1596 2023 3619 38,68 26,63 65,30 8 522,4 296,56
18.02.12 1937 2301 4238 31,63 25,33 56,97 6 341,8 187,17
25.02.12 2167 2555 4722 10,46 17,29 27,74 7 194,2 87,52
10.03.12 2578 3074 5652 6,96 18,07 25,03 14 350,4 139,08
16.03.12 2698 3270 5968 5,3 15,87 21,17 6 127 48,51
17.03.12 2704,5 3279,5 5984 0 1,5 1,5 1 1,5 0,37
19.03.12 2720 3295 6015 0,75 0 0,75 2 1,5 1,18

2455 1045,55 1286
Tabela 4  Analiza kosztów eksploatacji obiektu wyposażonego w pompę ciepła EKO-HEAT 16/81 

7  Sprzęgło hydrauliczne oraz 
zasobnik c.w.u. w pomieszczeniu 
kotłowni. Wymagana powierzchnia 
do posadowienia przedstawionych 
urządzeń 2x1 m 

6  Obiekt referencyjny o powierzchni 200 m2  
z instalacją ogrzewania nadmuchowego 
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2011/2012 [3]. Uzyskano współczynniki efek-
tywności wyższe niż w prototypie (rys. 3 ).
System monitoringu obejmuje wszystkie cha-
rakterystyczne wielkości dla obiegu pompy 
ciepła oraz parametry powietrza atmosfe-
rycznego (rys. 4 , 5 ). Przedstawiono rezul-
taty osiągane przez badaną pompę ciepła 
w warunkach określonych normą oraz zimo-
wych przy temperaturze powietrza niższej niż 
dla warunków obliczeniowych. 
Dla warunków pracy zbliżonych do wymaga-
nych w normie PN-EN 14511 oraz masowego 
strumienia wody ogrzewanej przez skraplacz 
1,8 m3/h i mocy konsumowanej przez sprężarkę 
3,9 kW pompy ciepła uzyskano COP(pc) = 4,3. 
Uzyskana moc grzewcza: 

 
Rzeczywisty współczynnik efektywności:
 

 
Badania przeprowadzono również w warun-
kach zimowych. Dla temperatury powietrza 
zewnętrznego -21,1oC uzyskano współczynnik 
efektywności – COP(pc) = 3,3.  
Przepływ przez skraplacz pozostał niezmie-
niony 1,8 m3/h; Cp=4,19 kJ/kgK. Pobór mocy 

przez pompę cie-

pła bez uwzględniania silnika pompy skra-
placza 4,2 kW. 
Opisana pompa ciepła przeznaczona jest 
do współpracy ze wszystkimi znanymi nisko-
temperaturowymi instalacjami grzewczymi  
o temperaturze medium na zasilaniu 28-
48°C. Możliwe jest również podgrzewanie 
c.w.u. do temperatury 55°C w przypadku wy-
korzystania pompy dwufunkcyjnej.
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