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Zalety technologii gazowych  
pomp ciepła GHP

Redukcja zużycia energii i kosztów eksploatacji
Zastosowanie gazowego silnika spa-

linowego w pompach ciepła pozwala na 
uzyskanie określonej mocy cieplnej/chłod-
niczej przekazywanej do budynku przy niż-
szym koszcie w porównaniu z elektrycznymi 
powietrznymi pompami ciepła EHP. Koszt 
kilowatogodziny energii elektrycznej (0,55 
zł/kWh) jest większy niż koszt kilowatogo-
dziny energii pozyskanej ze spalania gazu 
(0,22 zł/kWh). Zatem, jeżeli energia zawar-
ta w paliwie gazowym zostanie dostarczo-
na do procesu, w którym jest efektywnie 
przekształcona w energię cieplną/chłod-
niczą, możliwe jest uzyskanie znacznych 
oszczędności w kosztach eksploatacji. Takie 
wysokowydajne przekształcenie energii 
paliwa gazowego na energię użyteczną 
ma miejsce w urządzeniach GHP, gdzie 
dodatkowo wykorzystywane jest ciepło 
z układu chłodzenia silnika spalinowego 
oraz ciepło zawarte w spalinach (rys. 1). 
Układ ten pozwala na redukcję kosztów 
eksploatacyjnych do 40% w porównaniu 
z tradycyjnymi technologiami.

Utrzymywanie mocy wyjściowej bez względu na 
zmiany temperatury zewnętrznej

Ciepło wytwarzane przy pracy gazowego 
silnika spalinowego w gazowych pompach 
ciepła jest odzyskiwane i staje się efek-
tywnym źródłem ciepła wykorzystywanego 
w cyklu grzewczym pompy ciepła. Układ ten 
pozwala na zapewnienie dostawy energii 

do budynków na odpowiednim poziomie 
bez względu na zmiany warunków otocze-
nia. Jest to czynnik wyróżniający gazowe 
pompy ciepła GHP na tle elektrycznych 
powietrznych pomp ciepła. Różnica ta 
jest widoczna tym bardziej, im niższa jest 
temperatura zewnętrzna. Gazowe pompy 
ciepła zachowują bliski 100% zakres nomi-
nalnych mocy wyjściowych bez względu na 
zmieniające się warunki zewnętrzne, pod-
czas gdy wydajność układów EHP drastycz-
nie spada wraz ze spadkiem temperatury 
zewnętrznej (rys. 2).

Praca bez przerw na odszranianie układu
Dzięki wykorzystaniu ciepła z układu 

chłodzenia silnika spalinowego, urządzenia 
GHP nie wymagają pracy w cyklu odwró-
conego przebiegu czynnika chłodniczego 
(wymaganego do niezbędnego odszronie-
nia parownika układu i jego poprawnej 
pracy), jak ma to miejsce w przypadku 
elektrycznych powietrznych pomp ciepła 
EHP. Ponadto wysoka sprawność gazowych 
silników spalinowych Toyota umożliwia uzy-
skanie bardzo szybkiego ogrzania pomiesz-
czeń nawet przy najniższych wartościach 
temperatury zewnętrznej.
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Rys. 1. Wykorzystanie energii w układzie elektrycznych (EHP) i gazowych (GHP) pomp ciepła

Estetyka wykonania instalacji GHP
Umieszczenie urządzeń GHP na dachu 

budynku lub obok niego oraz rozpro-
wadzenie czynnika roboczego wewnątrz 
budynku za pomocą przewodów o małych 
średnicach, pozwala na zcentralizowanie 
jednostek zewnętrznych całego układu 
grzewczo-klimatyzacyjnego. (rys. 3).

Technologia przyjazna dla środowiska
Zastosowanie gazowych pomp ciepła 

GHP w instalacjach grzewczo-klimatyza-
cyjnych oznacza zmniejszenie ilości pali-
wa pierwotnego, jakie musi być zużyte do 
wytworzenia określonej ilości energii wyma-
ganej do zapewnienia komfortu termicz-
nego wewnątrz budynku. Paliwo gazowe 
jest najczystszym obecnie źródłem energii 
pozyskiwanej w procesie spalania, zarówno 
biorąc pod uwagę wysoką wartość opałową 
gazu ziemnego i LPG, jak i skład spalin 
powstających przy spalaniu gazu, w porów-
naniu z zanieczyszczeniami powstającymi 
przy spalaniu węgla w elektrowniach kon-
wencjonalnych. Jeżeli uwzględnimy cały cykl 
wytworzenia energii elektrycznej w elek-
trowni opalanej węglem wraz z przesyłem 
tej energii do użytkownika końcowego, 
i porównamy go z instalacją GHP, gdzie 
proces spalania czystego paliwa, jakim jest 
gaz, odbywa się bezpośrednio w miejscu 
wykorzystania wytworzonej energii, zauwa-
żymy że wielkość emisji CO2 do atmosfery 
w technologii GHP jest blisko 50% niższa niż 
w przypadku technologii tradycyjnych.

Skojarzony charakter wytwarzania ener-
gii w gazowych pompach ciepła powoduje, 
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Gazowa pompa ciepła jest wysokowydajnym energetycznie rozwiązaniem 
i charakteryzuje się pewnymi szczególnymi cechami wyróżniającymi ten układ 

na tle innych technologii stosowanych w tradycyjnych układach grzewczo-klima-
tyzacyjnych i w układach pomp ciepła. W drugiej części artykułu przedstawione 
zostały najważniejsze zalety tego rozwiązania oraz przykłady zastosowań.
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Rys. 2. Efektywna moc wyjściowa w funkcji temperatury zewnętrz-
nej dla gazowych (GHP) i elektrycznych (EHP) pomp ciepła

Rys. 3. Porównanie estetyki wykonania instalacji z wykorzystaniem  
a) oddzielnych klimatyzatorów elektrycznych, b) w układzie gazowych pomp 
ciepła GHP
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że rozwiązanie to jest wyjątkowo efektywne 
i pozwala na ograniczenie zużycia energii 
pierwotnej potrzebnej do zasilenia budynku 
w moc chłodniczą lub grzewczą, a tym samym 
wpływa na redukcję emisji gazów cieplarnia-
nych. Zastosowany w układach GHP czynnik 
chłodniczy R410A charakteryzuje się zerowym 
wpływem na warstwę ozonową i przez to jest 
uznany jako najkorzystniejszy do zastosowań 
w układach klimatyzacyjnych. Redukcja zuży-
cia energii i tym samym redukcja emisji CO2 
oraz zastosowanie czynnika R410A pozwalają 
na ubieganie się o dotacje i bardzo korzyst-
ne kredyty na zakup urządzeń GHP, jakie są 
finansowane m.in. przez Państwowy i Woje-
wódzkie Fundusze Ochrony Środowiska.

Dzięki wykorzystaniu czynnika chłodni-
czego R410A, który nie zawiera związków 

chloru (CFC – chlorofluorowęglowodo-
rów), urządzenia GHP umożliwiają uzyska-
nie dodatkowych punktów klasyfikacyjnych 
w standardzie LEED w zakresie zastosowa-
nego źródła energii (Leadership in Energy 
and Environmental Design – Przywództwo 
w Zakresie Efektywnego Energetycznie i Śro-
dowiskowo Projektu).

Eksploatacja GHP
Specjalna konstrukcja silników gazo-

wych pozwala na ich wieloletnią pracę przy 
minimalnych nakładach związanych z okre-
sową obsługą. Wymiana świec, pasków 
klinowych i uzupełnienie oleju w silniku 
następuje po 5 latach eksploatacji lub co 
10 tysięcy godzin pracy, natomiast wymia-
na oleju ma miejsce raz na 15 lat. 

Przykłady zastosowań

Ze względu na zróżnicowane moce wyj-
ściowe jednostek zewnętrznych GHP (które 
mogą być łączone w większe grupy) oraz 
możliwości wykorzystania uzyskanej energii 
cieplnej/chłodniczej w różnych układach 
jednostek wewnętrznych i central wen-
tylacyjnych (Dx, AWS, układ powietrzny, 
HWK – opisane w cz. 1 artykułu, ChiK nr 
6/2011), układy GHP mogą być stosowane 
w szerokim zakresie inwestycji, np.:

hotele i biurowce, �
apartamentowce, �
restauracje i supermarkety, �
salony samochodowe, �
zakłady produkcyjne, �
obiekty komercyjne i rozrywkowe. �
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zarówno pod względem technologicznym 
jak i technicznym, i w chwili obecnej jest 
to najbardziej wydajne rozwiązanie dla 
zastosowań, w których konieczne staje się 
zapewnienie klimatyzacji i ogrzewania, 
z możliwością dostawy ciepłej wody użyt-
kowej. Połączenie technologii gazowych 
pomp ciepła z centralami wentylacyjnymi 
o dużych zdolnościach odzysku energii 
pozwala na zapewnienie wydajnej i eko-
nomicznej klimatyzacji w projektowanych 
budynkach.

 Duża ilość inwestycji realizowanych 
i planowanych do realizacji w Polsce w naj-
bliższych latach wiąże się ze wzrostem 
zapotrzebowania na energię wykorzystywa-
ną w układach grzewczo-klimatyzacyjnych 
i wentylacyjnych.

Biorąc równocześnie pod uwagę ogra-
niczenia jakie występują w odniesieniu do 
dostępnych mocy dostaw energii elektrycznej 
do nowoprojektowanych budynków, coraz 
częściej widoczna staje się konieczność 
stosowania technologii wykorzystujących 
w efektywny sposób bardziej dostępne źró-
dła energii pierwotnej, takie jak gaz ziemny 
lub LPG. 
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Rys. 4. Instalacja GHP AISIN w banku w Skoczowie. Układ AWS 45 kW

Rys. 5. Instalacja GHP AISIN w zakładzie produkcyjnym TBAI Poland w Wykrotach koło Bole-
sławca. Układ GHP Dx 220 kW

Rys. 6. Instalacja GHP AISIN w kompleksie filmowym Alvernia Studios koło Krakowa. Układ 
GHP Dx 290 kW

Rys. 7. Instalacja GHP AISIN w restauracji/sklepie Wine Bar Mielżyński w Warszawie. Układ 
GHP AHU Dx 50 kW

Przykładowe instalacje gazowych pomp 
ciepła GHP AISIN przedstawione zostały 
na rysunkach 4–7.

Podsumowanie

Struktura wykorzystania źródeł energii 
w Polsce wskazuje na potrzebę rozwi-
nięcia nowoczesnych, wysokowydajnych 
i energooszczędnych technologii klima-

tyzacyjnych, co jest istotne zarówno pod 
względem ograniczenia zużycia zasobów 
naturalnych jak i pod względem ochro-
ny środowiska naturalnego. Technologia 
gazowych pomp ciepła GHP jest przykła-
dem wysoce efektywnego wykorzystania 
energii zawartej w paliwie gazowym, prze-
tworzenia na użyteczną energię cieplną/
chłodniczą i przekazania jej do obiektu. 
Gazowe pompy ciepła dopracowano 


