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ANALYSIS OF THE CONVERSION OF PRIMARY ENERGY INTO
HEAT FOCUSED ON A HEAT PUMP WITH A WORKING SUBSTANCE
(REFRIGERANT) CO2
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PRZY ZASTOSOWANIU POMPY CIEPŁA Z CO2
JAKO CZYNNIKIEM ROBOCZYM (CHŁODNICZYM)
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Abstract

The need for research in the field of energy efficiency and the ecological aspects of primary energy use is currently receiving considerable attention in the framework of European Union policy as well as in the Slovak Republic. It is necessary
to deal with this issue not only for the needs of normal operations, but especially in the current situation, when due to the
threat of the COVID-19 virus, the requirements for thermal energy are increased. A suitable way to achieve this is the use
of renewable resources, in Slovakia mainly biomass, solar, wind, water and geothermal energy. Ambient air, ground heat,
heat contained in groundwater and various other waste heat from technological processes represent a huge potential for
the use of low-potential energy. The article is focused on solving the problem of conversion of primary energy into heat
using thermodynamic cycles and compressor circulation with working substance (refrigerant) CO2.
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Streszczenie

Potrzeba badań w obszarze efektywności energetycznej i ekologicznych aspektów wykorzystania energii pierwotnej skupia obecnie dużo uwagi w ramach polityki Unii Europejskiej, jak również w Republice Słowackiej. Konieczne jest zajęcie się tym problemem nie tylko dla zapewnienia normalnego funkcjonowania, ale szczególnie w obecnej sytuacji, gdy
w związku z zagrożeniem wirusem COVID-19 wzrastają wymagania i zapotrzebowanie na energię cieplną. Odpowiednim
sposobem na osiągnięcie tego jest wykorzystanie zasobów odnawialnych, na Słowacji głównie biomasy, energii słonecznej, wiatrowej, wodnej i geotermalnej. Powietrze atmosferyczne, ciepło ziemi, ciepło zawarte w wodach gruntowych
i różne inne rodzaje ciepła odpadowego z procesów technologicznych stanowią ogromny potencjał wykorzystania energii
niskotemperaturowej. W artykule skupiono się na rozwiązaniu problemu konwersji energii pierwotnej na ciepło za pomocą obiegów termodynamicznych sprężarkowych z czynnikiem roboczym (chłodniczym) CO2.
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