Temat: Pompy ciepła
Historia pomp ciepła sięga 200 lat! ... Jako pierwszy Nicolas Sadi Carnot w roku 1824 zwrócił uwagę na fakt, że
energia mechaniczna może byd w całości zamieniona na ciepło, natomiast ciepło tylko częściowo może byd
zamienione w energię mechaniczną.
Setki lat temu w Chinach i Europie wykorzystywano energię geotermalną z gorących źródeł do ogrzewania powietrza
w chłodnych obszarach. Sama idea była bardzo podobna do idei działania pompy ciepła, jednak technologia
stosowana w obecnych czasach jest zupełnie inna, a jej początki sięgają XVIII wieku.
Pompa ciepła – początki naukowej koncepcji
W 1748 szkocki lekarz i chemik William Cullen wykonał pierwszą udokumentowaną demonstrację sztucznego
chłodzenia, które można uznad za początek prac naukowych, które zaowocowały opracowaniem pompy ciepła. W
swojej demonstracji Cullen użył pompy, aby stworzyd małą próżnię nad pojemnikiem z eterem dietylowym. Gdy eter
diteylowy zaczął się gotowad, wchłaniał ciepło z otoczenia pojemnika, powodując jego ochłodzenie. Eksperyment
Williama Cullena doprowadził do zrozumienia przeniesienia utajonego ciepła (które ma miejsce w parowniku pompy
ciepła).
William Thomson (Lord Kelvin) – twórca skali Kelvina, jako pierwszy zaproponował zastosowanie pompy ciepła do
ogrzewania pomieszczeo, a wraz z Jamesem Davidem Forbesem pracował nad zrozumieniem zachowania ciepła w
ziemi. Lord Kelvin opracował ten pomysł w 1852 roku i jest powszechnie uważany za odpowiedzialnego za koncepcję
naukową pompy ciepła.
Próbując ulepszyd proces mrożenia…
Był rok 1948 – rok pełen interesujących wydarzeo. W roku tym, sprzedano pierwszy magnetofon, Harry Truman
został ponownie wybrany na prezydenta USA, a człowiek o nazwisku Robert C. Webber pracował nad zamrażalnikiem
w swojej piwnicy pod swoim domem.
Lodówki w domach zaczęły pojawiad się już 30 lat wcześniej, jednak dopiero nadchodził czas rozszerzenia się
popularności i rozwinięcia technologii głębokiego mrożenia. Robert C. Webber pracował nad ulepszeniem swojej
elektrycznej zamrażarki, tak by mógł przechowywad w niej mięso przez lata bez zepsucia. Przypadkowo poparzył
sobie ręce podczas dotykania rur wylotowych układu chłodzenia. Intrygujący incydent, gdyż zamrażarka powinna
wypierad zimną wodę, a nie gorącą i bardziej kojarzy się z odmrożeniami niż z oparzeniami. Postanowił sprawdzid,
czy mechanika może zostad odwrócona i w ten sposób odkrył, że głęboka zamrażarka produkuje gorącą wodę.
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