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ANALYSIS OF THE POSSIBILITY OF USING HEAT PUMPS  
IN THE HEATING AND COOLING SYSTEM OF THE CAR 

Abstrakt:  W ostatnich latach rozwój pojazdów osobowych ukierunkowuje się na systemy „ekologiczne”, często 
opierające się o napęd elektryczny. Wykorzystanie technologii napędu elektrycznego w pojazdach zmienia zasady 
ogrzewania i chłodzenia powierzchni pasażerskiej. Dodatkowym aspektem jest utrzymanie odpowiednich 
warunków pracy akumulatorów zasilających. Powoduje to konieczność zmiany rozwiązań w układzie  
grzewczo-chłodniczym. Układy stosowane w samochodach spalinowych korzystają z nadwyżek temperatur, 
pobierając ciepło i przenosząc je do kabiny pasażerskiej. Chłodzenie odbywa się z wykorzystaniem obiegu 
czynnika chłodniczego, napędzanego sprężarką obciążającą silnik. Samochody elektryczne z uwagi na 
ograniczony dostęp do magazynowania energii oraz widoczny wpływ dodatkowych urządzeń na zasięg jazdy 
wymagają metod efektywnych i oszczędnych. Ze względu na złożoność wymagań stawianym klimatyzacji zostają 
wprowadzone rozwiązania znane z zastosowań pomp ciepła w budownictwie. Technologie tego typu pozwalają na 
odciążenie elektrycznych nagrzewnic poprzez odbiór ciepła z zewnątrz. Wszystkie metody mają charakter 
rozproszony, tzn. elementy układu zabudowane są w różnych częściach pojazdu. Innowacyjnym rozwiązaniem jest 
system modułowy oszczędzający przestrzeń roboczą, materiały oraz ograniczający potencjalne nieszczelności 
układu. W pracy przedstawiono analizę stanu możliwości wykorzystania pomp ciepła w układzie  
grzewczo-chłodniczym samochodu wraz z problemami dotyczącymi tego rodzaju systemu. 
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Wprowadzenie 

Szeroka ekspansja motoryzacji od wielu lat stała się wyzwaniem cywilizacyjnym. 
Wyraźne zalety rozwoju sektora transportowego posiadają także negatywne skutki, przede 
wszystkim z powodu emisji ditlenku węgla i innych gazów cieplarnianych. Kierunkiem 
rozwoju rynku motoryzacyjnego stała się opublikowana w marcu 2011 r. Biała Księga 
wyznaczająca „Plan utworzenia jednolitego europejskiego obszaru transportu - dążenie do 
osiągnięcia konkurencyjnego i zasobooszczędnego systemu transportu” [1]. Hawkins [2] 
twierdzi, iż z punktu widzenia ustawodawców pojazdy elektryczne są obiecującym 
sposobem radzenia sobie z emisją ditlenku węgla. Metodą ograniczającą emisję gazów oraz 
posiadającym charakter energooszczędny jest cała grupa środków transportu zasilana 
silnikiem elektrycznym. Jak podaje Qinghong [3], obecnie z powodu redukcji 
zanieczyszczeń i polityki redukcji emisji gazów cieplarnianych w pełni elektryczne pojazdy 
(ang. Electric Vehicle EV - pojazd elektryczny) są silnie promowane. Pierwsze samochody 
wykorzystujące energię elektryczną jako źródło napędu pojawiły się w latach 1838-1852.  
Z uwagi na fakt równoległego rozwoju środków lokomocji z napędem spalinowym 
zainteresowanie napędem elektrycznym zmalało. Kryzys paliwowy  
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w XX wieku nie wpłynął znacząco na ilość nowych samochodów elektrycznych.  
W praktyce, w 2011 r. na całym świecie sprzedano tylko niespełna 50 tys. w pełni 
elektrycznych samochodów, co stanowiło 0,1 % globalnej sprzedaży samochodów 
osobowych. Zainteresowanie samochodami elektrycznymi w ostatnich latach na świecie 
bardzo wzrosło. Chociaż obecnie udział w rynku tego rodzaju pojazdów jest niewielki, to 
najwięksi producenci samochodów przygotowali plany znaczącego wzrostu produkcji 
samochodów elektrycznych w nadchodzących latach. Rozwiązywane są problemy 
zwiększenia zasięgu środków transportu z napędem elektrycznym w celu poprawy ich 
konkurencyjności z samochodami wyposażonymi w silniki wewnętrznego spalania,  
a zarazem zwiększenia zainteresowania pojazdami elektrycznymi ze strony potencjalnych 
użytkowników. W związku z charakterem środków transportu posiadających akumulatory 
jednym z kluczowych czynników wpływających na zasięg jest układ klimatyzacji. Ważnym 
elementem wpływającym na efektywność pracy układu jest zasób energii dostępnej do 
wykorzystania, dlatego w celu osiągnięcia najefektywniejszych systemów niezbędny jest 
rozwój układów grzania i chłodzenia dla tego typu pojazdów. Celem artykułu jest 
przedstawienie systemów wykorzystujących pompy ciepła jako układ efektywny. Ponadto 
w pracy przedstawiono rozwiązania posiadające szerokie spektrum zastosowań 
nieograniczające się wyłącznie do pojazdów wyłącznie elektrycznych. 

Stan obecny 

Koncepcja urządzeń technicznych zakłada ograniczenie wykorzystania energii  
ze złóż kopalnych wraz ze zwiększaniem udziału energii pochodzącej ze źródeł 
odnawialnych. Specyfika transportu wykorzystującego energię odnawialną wiąże się  
z ograniczeniem emisji gazów cieplarnianych, których poziomy emisji są kontrolowane. 
Takiego rodzaju polityka prowadzi do powstawania rozwiązań ekologicznie neutralnych, 
jednocześnie zapewniających funkcjonalność. Przemysł samochodowy w związku  
z globalnym zasięgiem projektuje pojazdy spełniające proekologiczne założenia. 
Samochody elektryczne wraz z hybrydowymi są pod względem emisji substancji 
rozwiązaniem szczególnie korzystnym. Sprzedaż alternatywnych jednostek napędowych  
w latach 2010-2014 wyraźnie wzrasta, jak to wynika z danych podanych na rysunku 1. 

Przewidywalne zaostrzenie norm emisji zanieczyszczeń spowoduje ograniczenie ilości 
sprzedawanych samochodów spalinowych, czego efektem będzie zwiększenie udziału  
bezemisyjnego transportu. Systemy zastosowane w samochodach elektrycznych mają 
skutkować zmniejszeniem do minimum różnic wynikających z wykorzystanego do 
napędzania silnika. Projektowanie układów implementowanych do pojazdów elektrycznych 
odbywa się, uwzględniając inne niż w samochodach spalinowych zasady. Projektowanie 
urządzeń do kontroli warunków temperaturowych w kabinie pojazdu oparte jest na 
dostępnych w pojeździe źródłach energii. Ze względu na złożoność wymagań stawianych 
klimatyzacji w takich samochodach zostają wprowadzone systemy znane z zastosowań 
pomp ciepła w budownictwie. Systemy z pompą ciepła pozwalają na odciążenie 
elektrycznych nagrzewnic poprzez wykorzystanie ciepła z dostępnych źródeł. Wszystkie 
rozwiązania mają charakter rozproszony, tzn. elementy układu zabudowane są w różnych 
częściach pojazdu. Innowacyjnym rozwiązaniem jest system modułowy oszczędzający 
przestrzeń roboczą, materiały oraz ograniczający potencjalne nieszczelności układu.  
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W pracy przedstawiono analizę stanu możliwości wykorzystania pomp ciepła w układzie  
grzewczo-chłodniczym samochodu wraz z problemami dotyczącymi takiego rodzaju 
rozwiązań.  

 

 
Rys. 1. Zestawienie sprzedaży alternatywnych jednostek napędowych [4] 

Fig. 1. Sales summary of alternative drive units [4] 

Rozwój klimatyzacji w pojazdach samochodowych 

Pierwsze samochody ze względu na osiągane prędkości nie miały zamykanej kabiny. 
Wraz z rozwojem napędów i wzrostem prędkości maksymalnej kabiny zostały 
zabudowane. Pierwszymi problemami zamkniętej przestrzeni była wymiana powietrza.  
Za utrzymanie odpowiedniego jej poziomu odpowiedzialne były okna. Pierwsze systemy 
wentylacji opierały się o mechaniczne systemy otwierania sterowane ręcznie. Grzejniki, 
które stały się standardem w latach pięćdziesiątych, były również obsługiwane przez 
kierowcę za pomocą pokrętła. Pojazdy napędzane silnikami spalinowymi do zwiększenia 
temperatury wykorzystują nadwyżki energii pojawiające się podczas spalania paliwa. Taki 
sposób pozwolił kontrolować temperaturę we wnętrzu pojazdu w sytuacji, kiedy 
temperatura powietrza na zewnątrz była niska. Ogrzewanie takiego typu nie wpływa 
znacząco na zmniejszenie zasięgu samochodu. Rozwiązaniem problemu dotyczącego 
schłodzenia powietrza w kabinie samochodu jest wykorzystanie charakterystyki czynników 
chłodniczych. Układ klimatyzacji, aby utrzymać sprawność, wymaga precyzyjnego 
sterowania przepływem czynnika. Elementem wytwarzającym ruch w układzie jest 
sprężarka w samochodach spalinowych typu mechanicznego. Układ tego typu posiada 
charakter układu zamkniętego składającego się z elementów rozproszonych. Układ 
wypełniony jest czynnikiem, którego specyfika pozwala w odpowiednich warunkach na 
pobór ciepła z otoczenia. Składowymi układu jest sprężarka, będąca elementem 
zwiększającym ciśnienie oraz wymuszającym przepływ medium. Czynnik chłodniczy wraz 
ze wzrostem ciśnienia zwiększa temperaturę, dalej utrzymując fazę gazową. Sprężarka 
przewodem sztywno-elastycznym połączona jest ze skraplaczem. Połączenie to wymaga 
odpowiednich średnic przewodów o wytrzymałości na temperaturę i ciśnienie oraz wibracje 
przenoszone przez sprężarkę. Skraplacz pełni funkcję wymiennika schładzającego czynnik 
w kontrolowany sposób do momentu osiągnięcia fazy ciekłej. Przewody, łącząc skraplacz  
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z osuszaczem, zaworem rozprężnym, oraz parownikiem, przystosowane są do transferu 
czynnika w fazie ciekłej. Parownik jako element, w którym zachodzi pobieranie ciepła  
z otoczenia przy rozprężaniu czynnika chłodniczego z fazy ciekłej do gazowej, 
lokalizowany jest w odpowiednio bliskim położeniu kabiny pasażerskiej. Tego typu sposób 
pozwala na odseparowanie chłodnic w celu wyeliminowania przepływu ciepła, jednakże 
zwiększa drogę, którą przebywa czynnik, zwiększając w ten sposób ilość miejsc dla 
potencjalnego wycieku lub uszkodzenia, a także zwiększając koszt produkcji układu. 
Czynniki wykorzystywane w branży motoryzacyjnej posiadają wskaźnik GWP  
(ang. Global Warming Potential), który ilościowo ocenia wpływ danej substancji na efekt 
cieplarniany w zależności od stopnia absorpcji promieniowania podczerwonego oraz czasu 
życia danej substancji w atmosferze. Najmniej wpływającym na środowisko jest czynnik 
R744, który potocznie znany jest jako ditlenek węgla ze wskaźnikiem GWP wynoszącym 
1. Praca sprężarki powoduje zwiększenie zużycia paliwa o około 12-17 % w przypadku 
małych lub średniej wielkości aut. Kontrola warunków temperaturowych w samochodzie  
z silnikiem spalinowym w sposób zauważalny wpływa na zasięg, jednakże nie wpływa na 
funkcjonalność pojazdu. Zużycie energii ma wielkie znaczenie w przemyśle 
samochodowym jako ryzyka dla światowego klimatu, czynnik kosztowy oraz element 
konkurencyjny. Silniki napędzające pojazdy elektryczne pracują wyłącznie podczas jazdy, 
czego efektem jest brak możliwości wykorzystania ich ruchu do napędzania sprężarki,  
np. podczas postoju. Układy klimatyzacji w elektrycznych środkach transportu 
wykorzystują sprężarki zasilane energią elektryczną z baterii. 

 Zadaniem układu grzewczego i klimatyzacyjnego w samochodzie jest zapewnienie 
komfortu cieplnego, który rozumie się jako stan, w którym człowiek nie odczuwa chłodu 
ani ciepła. Taki poziom można określić jako najkorzystniejszy pod względem 
samopoczucia pasażera pojazdu. Odczucie komfortu pasażera związane jest z temperaturą 
powietrza, wilgotnością względną, prędkością przepływu, a także warunkami 
temperaturowymi poza kabiną. Poziom również związany jest z czystością gazową, 
mikrobiologiczną oraz pyłową, a także z różnicami wynikającymi z izolacją termiczną 
odzieży. Ogrzewanie kabiny pasażerskiej w pojazdach elektrycznych realizowane jest  
z wykorzystaniem nagrzewnic elektrycznych, ich praca może zostać ograniczona przez 
zastosowanie pompy ciepła. Wspomaganie układu pompą ciepłą pozwala na oszczędność 
do 50 % energii wymaganej do ogrzania kabiny pasażerskiej.  Takiego typu zestawienie 
pozwala na wyraźny wzrost zasięgu pojazdu na bateriach. Wymiennik pobiera ciepło  
z otoczenia nawet w ujemnych temperaturach, poprzez niezamarzający czynnik chłodniczy, 
którego ilość dobrana jest do wielkości układu. Drugim układem jest pętla z czynnikiem 
chłodniczym, który pracuje w niskich temperaturach, przyjmując ciepło z otoczenia, 
doprowadza do wrzenia i parowania. Sprężarka elektryczna zwiększa ciśnienie  
i temperaturę gazu. Ciepło zostaje przetransferowane do kabiny pasażerskiej, a czynnik 
chłodniczy ulega schłodzeniu i wraca w fazie ciekłej z możliwością ponownego odbioru 
ciepła analogicznie do użytej technologii w pojazdach spalinowych. 

Samochody elektryczne - problemy  

Napęd pojazdów elektrycznych jest technologicznie mniej złożony niż w samochodach 
napędzanych silnikami spalinowymi. Zamiast silnika spalinowego wykorzystuje się silnik 
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elektryczny, który charakteryzuje się prostotą, zwiększoną skutecznością oraz wyższym 
momentem obrotowym dostępnym w szerszym zakresie. Aspektem konkurencyjnym 
ekonomicznie jest także brak skrzyni biegów, czego efektem jest obniżenie wagi oraz 
wymaganej powierzchni do przeniesienia napędu. Jednocześnie problemami związanymi  
z samochodami elektrycznymi są metody magazynowania energii opierające się na 
akumulatorach. Rozwiązaniami spotykanymi w przemyśle transportowym są samochody 
zasilane bezpośrednio z sieci elektrycznej, jednakże wymagania odnoszące się do 
samochodów osobowych uniemożliwiają wykorzystanie takiej technologii. Rozróżniamy 
także auta hybrydowe, podzielone na typy zgodnie z poziomem współpracy silnika 
elektrycznego oraz spalinowego:  
− hybrydowy napęd równoległy  
− hybrydowy napęd szeregowy 
− hybrydowy napęd mieszany 

Równoległy napęd charakteryzuje się połączeniem silnika elektrycznego w zależności 
od zapotrzebowania, pojedynczo lub w zespołach z silnikiem spalinowym. Silniki 
połączone są mechanicznie z kołami napędowymi. Pojazd automatycznie lub manualnie 
zmienia napęd między silnikami lub pracuje w trybie łącznym, korzystając z wszystkich 
dostępnych źródeł napędu. Silniki spalinowe w tego rodzaju konstrukcjach posiadają 
zbliżoną pojemność do jednostek tradycyjnych, dodatkowe silniki elektryczne posiadają 
charakter wspomagający, a pakiety baterii ilość minimalną. Klimatyzacja projektowana jest 
do zapewnienia pełni funkcjonalności podczas korzystania z silnika elektrycznego,  
z użyciem sprężarki elektrycznej. Specyfika tego typu wymusza wykorzystanie oleju 
sprężarkowego o parametrach zapewniających bezpieczeństwo przy pracy z wysokim 
poziomem napięcia. Dodatkowo układ chłodzenia baterii, układ napędowy silnika 
elektrycznego oraz pakiety baterii muszą zostać zaprojektowane z uwzględnieniem pracy  
w otoczeniu tradycyjnego silnika spalinowego. Projektowane konstrukcje posiadają 
zwiększone zapotrzebowanie na technologie efektywne oraz o ograniczonej wadze. 
Szeregowy napęd w samochodach hybrydowych posiada cechy samochodu elektrycznego. 
Napęd realizowany jest z wykorzystaniem silnika elektrycznego o mocy dostosowanej do 
pełni funkcjonalności pojazdu wraz z pakietem baterii mającym odpowiednią pojemność 
dostosowaną do rodzaju samochodu elektrycznego. Silnik spalinowy pełni funkcję 
agregatu, którego praca zależna jest od poziomu naładowania baterii. Pojemność skokowa 
spalinowej jednostki jest dobrana do zapewnienia odpowiednich parametrów ładowania - 
pozwala to na redukcję rozmiarów. System tego rodzaju posiada zwiększony w porównaniu 
do pojazdu elektrycznego zasięg, jednakże zestawienie tego typu charakteryzuje się 
emisyjnością ditlenku węgla oraz większą wagą układu. Hybrydy mieszane posiadają 
opisane cechy napędu równoległego oraz szeregowego, korzystając podczas niskich 
prędkości z trybu szeregowego oraz przy wyższych prędkościach z trybu równoległego. 
Złożoność budowy wymusza wykorzystanie zwiększonej ilości elementów składowych, 
czego efektem jest większa masa jednostki. Zgodnie z charakterem systemów 
hybrydowych, wyróżnia się podział konstrukcji wykorzystujących silnik elektryczny 
wyłącznie do ruszenia pojazdu (ang. hybrid electric vehicle HEV - hybrydowy pojazd 
elektryczny), a także konstrukcje wykorzystujące elektryczny napęd bez ograniczeń  
(ang. plug-in hybrid electric vehicle PHEV - hybrydowy pojazd elektryczny typu plug-in).  
W systemach hybrydowych ciepło z silnika spalinowego emitowane jest w małych 
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ilościach oraz w ograniczonym czasie. W pojazdach wykorzystujących energię elektryczną 
do napędu generowane są znikome ilości ciepła niewystarczające do celów grzewczych. 
Sprawność akumulatora w elektrycznym transporcie jest elementem wprost przekładającym 
się na zasięg, a także wyraźnie zależnym od warunków temperaturowych. W celu 
zapewnienia optymalnych warunków temperaturowych baterii trakcyjnej należy 
uwzględnić kontrolę temperatury w skrajnych warunkach atmosferycznych. Problemami 
związanymi z akumulatorem jest utrzymywanie odpowiedniej temperatury przez grzanie 
podczas niskich temperatur oraz chłodzenie podczas cyklu ładowania. Równowaga 
temperaturowa oraz stabilność pracy przekłada się na sprawność układu. Wszystkie układy 
akumulatorowe wymagają systemów redukujących wpływ temperatury otoczenia na 
baterie.  

Pompa ciepła w samochodach  

Rynek samochodów elektrycznych koncentruje się na rozwiązaniach 
wykorzystujących pompę ciepła w systemach klimatyzacji. Lee [5] oświadczył, że zużycie 
energii w systemie pompy ciepła wynosi około jednej trzeciej mocy elektrycznej instalacji 
grzewczej dla tych samych parametrów. Co więcej, współczynnik wydajności (COP) 
układu pompy ciepła jest większy niż 1, więc system klimatyzacji wykorzystujący pompę 
ciepła wydaje się być rozsądniejszym rozwiązaniem niż inne systemy kontroli warunków 
temperaturowych proponowane dla EV [6]. Systemy urządzeń obecnie stosowane zostały 
poprzedzone badaniami nad efektywnością, szczególnie uwzględniono problemy dotyczące 
pracy przy niskich temperaturach. Rozwiązania zostały podzielone na pojedyncze systemy 
oraz zespoły. Takiego rodzaju systemy minimalizują wypływ zużycia energii układu 
klimatyzacji na zasięg pojazdu. Systemy pojedyncze charakteryzują się niskim kosztem, 
łatwą konserwacją oraz łatwą wymianą. Natomiast małe rozmiary układu ograniczają ilość 
połączeń między składowymi, niwelując możliwość wycieku oraz uszkodzenia.  
Kluczowym elementem układu jest czynnik chłodniczy, którego głównym parametrem jest 
wartość współczynnika ocieplenia globalnego (GWP). Przez wiele lat badane były czynniki 
R134a o wysokiej wartości GWP. Ditlenek węgla jest jedną z najczęściej badanych opcji, 
ponieważ ma odpowiednie właściwości termofizyczne bez potencjału niszczenia warstwy 
ozonowej (ODP) i GWP = 1 [7]. Badacze doszli do wniosku, że w trybie pompy ciepła 
wysoką wydajność i współczynnik COP można osiągnąć również w niskiej temperaturze 
otoczenia i przy wysokiej temperaturze powietrza zasilającego przedział pasażerski. 
Ponadto wydajność systemu była równa lub lepsza od wydajności obecnego systemu R134a 
[8]. Chociaż systemy klimatyzacji z ditlenkiem węgla mają wyraźne zalety, mają pewne 
wady, takie jak niska temperatura krytyczna i wysokie ciśnienie robocze [9]. 
Wykorzystanie ditlenku węgla wymusza stosowanie materiałów o zwiększonej 
wytrzymałości oraz połączeń charakteryzujących się wyższym poziomem szczelności. 
Wykorzystanie ditlenku węgla jako czynnika chłodniczego wymaga odpowiednich zasad 
pozwalających na bezpieczne eksploatowanie urządzeń ze względu na ciśnienie w układzie 
przekraczające 10 MPa. Zasada działania pompy ciepła polega na wykorzystaniu ciepła  
z otoczenia do kontroli warunków temperaturowych w kabinie pasażerskiej. Pompa ciepła 
w samochodzie elektrycznym wykorzystuje temperaturę otoczenia pojazdu elektrycznego 
do zwiększenia efektywności pracy układu. Systemy stosowane obecnie w samochodach  
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opierają się na konstrukcjach typu split. Elementy układu montowane są w odpowiednio 
dobranych lokalizacjach w pojeździe. Tego typu zespoły urządzeń stosowane są obecnie 
przez producentów samochodów w konstrukcjach typu PHEV. System rozproszonych 
elementów składowych wymusza odpowiednio dużą skuteczność pracy sprężarki, aby 
utrzymać odpowiednie ciśnienie w całym układzie.  Konstrukcja pojazdu uwzględniająca 
takiego rodzaju układ kontroli temperaturowej w kabinie pasażerskiej, jak również 
chłodzenia akumulatorów uwzględnia przestrzeń na przewody transferujące.  

 

 
Rys. 2. Schemat działania układu wykorzystującego pompę ciepła  

Fig. 2. The scheme of operation of the system using a heat pump 
 
Przedstawiony schemat układu (rys. 2) jest przykładem systemu zarządzania ciepłem  

z wykorzystaniem wyłącznie płynu chłodzącego. Producent deklaruje, iż pompa ciepła  
o mocy elektrycznej 1000 watów wytworzy ciepło równoważne mocy od 2000 do  
3000 watów. Wynik tego rodzaju w pojazdach hybrydowych oraz elektrycznych 
wykorzystujących nagrzewnice nie jest możliwy do osiągnięcia. Efektywne zarządzanie 
polega na wykorzystaniu ciepła odpadowego z silnika elektrycznego oraz elektroniki 
sterującej. Pompa wykorzystuje wszystkie możliwe źródła ciepła, włączając energię cieplną 
pojawiającą się podczas ładowania baterii. Energia hamowania przetwarzana zostaje  
w elektryczną, która przekazywana do baterii zwiększa zasięg. Sterowanie obejmuje także 
utrzymanie temperatury baterii w optymalnym oknie operacyjnym, nadwyżki ciepła zostają 
przekazane do układu ogrzewania kabiny. 

Zalety rozwiązania modułowego pompy ciepła w samochodzie 

Systemy modułowe skupiają się na osiągnięciu pełni funkcjonalności w zestawieniu  
z  układami rozproszonymi. Podstawowym założeniem związanym z tego rodzaju układem 
jest utrzymanie efektywności kontroli warunków temperaturowych w kabinie pasażerskiej, 
równocześnie ograniczając wymaganą powierzchni do instalacji. Projektowane systemy 
modułowe zmniejszają zużycie energii podczas ogrzewania lub chłodzenia pojazdów. 
Kompaktowy system pozwala zmniejszyć wymagania dotyczące minimalnej powierzchni 
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do odpowiedniej pracy układu jednocześnie do sprawnej instalacji, rozwiązanie daje 
możliwość zainstalowania systemu w miejscu o odpowiedniej przestrzeni w każdym 
miejscu pojazdu. Technologia pozwala na oszczędność miejsca, szybką instalację oraz 
sprawdzenie całego układu przed instalacją w pełnej funkcjonalności. Takie zalety 
prowadzą do oszczędności materiału oraz ograniczają ilość operacji potrzebnych do 
rozpoczęcia pracy. Układ posiada hermetycznie zamkniętą pętlę czynnika, co przekłada się 
na ograniczenie elementów łączeniowych o potencjalnie wysokim stopniu możliwości 
uszkodzenia lub wycieku. Konstrukcja ze względu na wymiary wpływa na ograniczenie 
ilości czynnika chłodniczego w układzie, równocześnie utrzymując odpowiedni poziom 
efektywności. System cechuje się pełną funkcjonalnością i odpornością na uszkodzenia bez 
stosowania połączeń gumowych posiadających wyższy poziom przepuszczalności. Takiego 
rodzaju połączenie pozwala na zwiększenie czasu między serwisami układu. Zalety 
wpływają na potencjalną redukcję zapotrzebowania na czynnik chłodniczy, zatem 
odgrywają rolę w ograniczeniu emisji gazów cieplarnianych. 

 
Tabela 1 

Zestawienie systemów klimatyzacji 

Table 1 
Statement of air conditioning systems 

Producent pojazdów Rodzaj napędu System klimatyzacji 
Renault Elektryczny Rozproszony 
Renault Hybrydowy Rozproszony 
Nissan Elektryczny Rozproszony 
Nissan Hybrydowy Rozproszony 

Volkswagen Elektryczny Rozproszony 
Volkswagen Hybrydowy Rozproszony 

 
Producenci pojazdów osobowych mający największy udział w rynku motoryzacyjnym 

wykorzystują pompę ciepła w systemach klimatyzacji. Przykładem jest Audi należące do 
grupy Volkswagen. Posiada w ofercie pojazdy w pełni elektryczne oraz hybrydowe. W obu 
przypadkach układ klimatyzacyjny składa się z pompy ciepła oraz elektrycznego 
podgrzewacza. Układy wykazują charakter systemów rozproszonych, czego następstwem 
jest zwiększona ilość elementów połączeniowych. Według danych Renault, pompa ciepła 
wytwarza 2 kW chłodu z 1 kW energii elektrycznej. Akumulator litowo-jonowy 
zastosowany w pojeździe ma moc 22 kWh, pozwalając na osiągniecie około 200 km po 
cyklu ładowania. Renault szacuje, że renault zoe będzie generować całkowitą emisję od  
12 do 62 g/km ekwiwalentu CO2 w zależności od mieszanki energetycznej każdego kraju, 
która jest nieco niższa niż 89 g/km osiągnięte przez toyotę prius.  

Wnioski 

Układy kontroli warunków temperaturowych w kabinie pasażerskiej w samochodach 
elektrycznych podlegają wielu aspektom związanym z ochroną klimatu, jednocześnie 
zmniejszając pobór energii. Samochody elektryczne w związku z wykorzystaniem energii 
elektrycznej podlegają odmiennym założeniom konstrukcyjnym w porównaniu do 
jednostek spalinowych. Zestawienie elementów oraz wymagań stawianym konstrukcjom 
układów klimatyzacji przekłada się na redukcję wymaganej przestrzeni, ilości materiałów 
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służących do transferu medium chłodniczego oraz zwiększenia efektywności. Ograniczona 
liczba dostępnych technologii łączących silniki elektryczne ze spalinowymi wymusza 
pojawienie się koncepcji o szerokim zakresie zastosowań. Pompa ciepła jako element 
układu grzewczo-chłodniczego jest rozwiązaniem skutecznym, o szerokim zakresie 
zastosowań. Samochody obecnie produkowane posiadają zaimplementowane systemy 
opierające się o pompę ciepła ze względu na efektywność. Szeroki zakres stosowania 
wymienników sugeruje, iż technologia będzie rozwijana. Rozproszony system stosowany  
w systemach klimatyzacji ma wyraźne ograniczenia. Analizując rozszerzający się rynek 
samochodów tylko elektrycznych, można przypuszczać, iż pojawią się pojazdy 
projektowane z uwzględnieniem wyłącznie rozwiązań spełniających wysokie standardy 
efektywności, do których należy koncepcja modułowego układu grzewczo-chłodniczego  
z wykorzystaniem pompy ciepła.  

Rozwiązania modułowe mają założenia wyraźnie ułatwiające projektowanie, 
produkcję oraz eksploatację pojazdu elektrycznego.  
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ANALYSIS OF THE POSSIBILITY OF USING HEAT PUMPS  
IN THE HEATING AND COOLING SYSTEM OF THE CAR  

1 Boryszew S.A. Oddział MAFLOW, Tychy 
2 Silesian University of Technology, Gliwice 

Abstract: In recent years, the development of passenger vehicles is focused on ecological solutions, often based 
on electric drive. The use of electric propulsion technology in vehicles changes the principles of heating and 
cooling the passenger area. An addition aspect is the maintenance of proper working conditions of batteries 
supplying the vehicle. This makes it necessary to change the solutions in the heating and cooling system.  
The systems used in internal combustion cars use excess temperature, extracting heat and transferring them to the 
passenger cabin. Cooling takes place using a refrigerant circuit, driven by a compressor that loads the vehicle 
engine. Electric cars, due to the limited access to energy storage and the visible impact of additional devices on the 
driving range, require efficient and cost-effective solutions. Due to the complexity of the requirements for air 
conditioning, solutions known from the application of heat pumps in construction are being introduced. Solutions 
of this type allow to relieve electric heaters by taking heat from the outside. All solutions have a diffuse character, 
i.e. the elements of the system are built in different parts of the vehicle. An innovative solution is a modular 
system that saves working space, materials and reduces potential system leaks. The article presents an analysis of 
the state of the possibilities of using heat pumps in the heating and cooling system of the car with problems 
regarding the solutions. 

Keywords: air conditioning, heating, heat pump, electric car 


