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Odzysk ciepła w systemach
wentylacyjno-klimatyzacyjnych
Coraz większą wagę przywiązuje się do zagadnienia energooszczędności.
Istota budownictwa energooszczędnego polega na ciągłej redukcji strat ciepła.
Budynek energooszczędny to według zainteresowanych budynek dobrze
izolowany. Warto także zwrócić uwagę na istotne elementy budownictwa
energooszczędnego dotyczące wentylacji i klimatyzacji.
Budynki stare i nowe a zapotrzebowanie powietrza wentylacyjnego

Z analizy charakterystyki budynków
starych i nowo powstałych wynika,
że starsze budynki cechują się dużymi stratami ciepła i brakiem skutecznej wentylacji, która najczęściej
wynika z infiltracji. Nowe podejście
do budownictwa energooszczędnego poskutkowało wprowadzeniem
wielu zabiegów służących poprawie
wskaźników strat ciepła wynikających z zastosowania materiałów
budowlanych o dobrej izolacji termicznej. Jednak wzrost szczelności
cieplnej budynków spowodował
jednocześnie większe zapotrzebowanie na powietrze świeże wentylacyjne. Na rysunku można przeanalizować różnice w charakterystyce
starych i nowych budynków.
Duże wymagania związane z ilością
dostarczanego powietrza świeżego,
skutecznością jego dostarczenia oraz
jednoczesna potrzeba redukcji zużycia energii powodują konieczność
zastosowania wentylacji mechanicznej z możliwością odzyskiwania
ciepła z powietrza zużytego. Powietrze usuwane z budynków zawiera
duże ilości ciepła, które mogą zostać wykorzystane do podgrzania
świeżego powietrza wentylacyjnego. W ten sposób można uzyskać
duże oszczędności związane z przygotowaniem świeżego powietrza
wentylacyjnego.

Rys. Charakterystyka budynków starych i nowych

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra
Infrastruktury w sprawie warunków
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, od końca 2002 r. odzysk ciepła
z systemów wentylacyjnych został
usankcjonowany w Polsce przepisami prawa:
W instalacjach wentylacji mechanicznej ogólnej nawiewno-wywiewnej lub klimatyzacji komfortowej
o wydajności 2000 m3/h i więcej
należy stosować urządzenia do odzy-

skiwania ciepła z powietrza wywiewanego o skuteczności co najmniej
50% lub recyrkulację, gdy jest to dopuszczalne. W przypadku zastosowania recyrkulacji strumień powietrza
zewnętrznego nie może być mniejszy,
niż wynika to z wymagań higienicznych, jednak nie mniej niż 10% powietrza nawiewanego. Dla wentylacji technologicznej zastosowanie
odzysku ciepła powinno wynikać
z uwarunkowań technologicznych
i rachunku ekonomicznego [1].

W ubiegłym roku Parlament Europejski przyjął zmiany w dyrektywie
w sprawie charakterystyki energetycznej budynków, zgodnie z którymi już
od 2021 r. na terenie Unii Europejskiej mają być wznoszone tylko budynki
o bardzo niskim zapotrzebowaniu na energię, zasilane, choćby częściowo,
z odnawialnych źródeł energii. Dzięki takim przepisom Europie ma być
łatwiej pokonać kryzys energetyczny i klimatyczny oraz poprawić bezpieczeństwo energetyczne.
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Metody odzysku ciepła

Pod względem technicznym odzysk
ciepła można przeprowadzić na dwa
zasadnicze sposoby: wykorzystując
systemy pracujące bez medium pośredniczącego w wymianie ciepła,
tzn. przekazujących ciepło w sposób
bezpośredni np. powietrze–powietrze, oraz systemy z medium pośredniczącym, tzn. przekazującym ciepło
w sposób pośredni, np. powietrze
usuwane–nośnik ciepła–powietrze
świeże. Wykorzystywane w systemach wentylacyjnych i klimatyzacyjnych urządzenia do odzysku ciepła
mogą realizować, w zależności od
zastosowanych wymienników ciepła
oraz parametrów powietrza nawiewanego i wywiewanego, proces odzysku
ciepła tylko jawnego bądź jawnego
i utajonego. Do najczęściej wykorzystywanych układów bez medium
pośredniczącego można zaliczyć recyrkulację, regeneracyjny wymiennik obrotowy oraz rekuperacyjny
wymiennik przeponowy. Do grupy
urządzeń wykorzystujących czynnik
pośredniczący należą: rurki ciepła
(heat pipes), sprzężone wymienniki
glikolowe lub wodne oraz pompy ciepła (sprężarkowe lub absorpcyjne).
Recyrkulacja powietrza usuwanego
Recyrkulacja powietrza usuwanego jest najczęściej realizowana
w komorach mieszania – jednym
z bloków uzdatniania powietrza
w centralach klimatyzacyjnych. Polega na zawróceniu części powietrza usuwanego z pomieszczenia
do komory mieszania i zmieszaniu
jej ze świeżym powietrzem zewnętrznym. Zastosowanie komory mieszania pozwala zarówno na
odzysk ciepła w zimie, jak również
odzysk chłodu w lecie (wymagana
mniejsza moc chłodnicy w centrali).
Krzyżowo-płytowy wymiennik
ciepła
Wymiana ciepła w krzyżowo-płytowym wymienniku ciepła odbywa

się przy udziale przepony, która
oddziela dwa strumienie powietrza
– zimnego i ciepłego. Obydwa strumienie powietrza ukierunkowane są
względem siebie prostopadle, stąd
też nazwa wymiennika krzyżowy.
Ilość przekazywanego ciepła jest zależna od sprawności odzysku ciepła
wymiennika oraz parametrów obu
strumieni powietrza uczestniczących
w wymianie ciepła. Sprawność odzysku ciepła jest parametrem charakterystycznym płytowych wymienników ciepła. W praktyce średnia
sprawność płytowych wymienników
ciepła wynosi 50–60%. Sprawność
ta może w pewnych warunkach ulec
zwiększeniu, gdy temperatura powierzchni ścianki omywanej przez
powietrze usuwane będzie niższa od
temperatury punktu rosy powietrza
usuwanego. Podobnie przy wzroście
strumienia objętościowego powietrza nawiewanego w odniesieniu do
strumienia objętościowego powietrza usuwanego sprawność wymiennika maleje, zaś przy wzroście powietrza wywiewanego w stosunku
do powietrza nawiewanego sprawność wymiennika wzrasta. Zaletami
krzyżowo-płytowych wymienników
ciepła są: bardzo prosta konstrukcja,
możliwość odzysku zarówno ciepła,
jak i zimna, niska cena, brak elementów ruchomych, pomijając przepustnice by-passu wymiennika, brak potrzeby doprowadzenia dodatkowej
energii oraz duża niezawodność.
Czynnikiem decydującym o częstym
stosowaniu rekuperatorów płytowo-krzyżowych w instalacjach w domach jednorodzinnych jest ich niska
cena. Bywa, że firma wykonawcza,
realizując zlecenie dla klienta, nie
dąży do zastosowania jak najlepszego rozwiązania rodzaju odzysku
ciepła (często droższego). W większości przypadków użytkownicy
domów jednorodzinnych to osoby
słabo znające z zagadnienia odzysku
ciepła. Firma wykonawcza oferuje im zatem najtańsze rozwiązanie.
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Sprawy sprawności w pełnym zakresie występowania temperatur zewnętrznych, rodzaj zastosowanego
materiału wymiennika itp. schodzą
na dalszy plan.
Regeneratory ciepła – obrotowe
wymienniki ciepła
W obrotowych wymiennikach ciepło z powietrza wywiewanego jest
odzyskiwane przy użyciu obrotowego wirnika wykonanego najczęściej
z blachy stalowej lub aluminium.
Ruch obrotowy wirnika jest wywołany pracą silnika elektrycznego
zamieniającego moc elektryczną
na moc mechaniczną (dokładnie na
moc na wale silnika), która poprzez
przekładnię, najczęściej pasową,
wprawia w ruch obrotowy rotor wymiennika. Wirnik może być pokryty
materiałem higroskopijnym i oprócz
wymiany ciepła możliwy jest dla takiego rozwiązania również odzysk
wilgoci. W przypadku zastosowania
wirników aluminiowych bez warstwy higroskopijnej wymiana wilgoci zachodzi na skutek zjawiska
kondensacji pary wodnej zawartej
w powietrzu usuwanym.
Sprzężone wymienniki ciepła
Na ten sposób odzysku ciepła składają się dwa ożebrowane wymienniki
ciepła, z których jeden jest ulokowany w kanale powietrza wywiewanego, a drugi w kanale powietrza nawiewanego. Wymienniki są połączone
rurociągami wypełnionymi najczęściej glikolem z uwagi na możliwość
zamarznięcia wody przy niskich temperaturach powietrza zewnętrznego.
Przepływ glikolu wymusza pompa
cyrkulacyjna, a płynną regulację
wydajności odzysku ciepła umożliwia trójdrogowy zawór regulacyjny.
Rurki ciepła – heat pipes
Zasada odzysku ciepła przy zastosowaniu heat pipes polega na usytuowaniu jednego końca kilku rzędów rurek w kanale nawiewnym,

drugich końców zaś w kanale
powietrza usuwanego. Czynnik
ziębniczy umieszczony po stronie
powietrza usuwanego odparowuje,
pobierając ciepło od powietrza. Para
czynnika chłodniczego wskutek różnicy gęstości cieczy i pary zębnika
unosi się do drugiego końca rurki,
gdzie z powodu kontaktu z zimnym
powietrzem zewnętrznym skrapla
się, oddając ciepło do świeżego
powietrza zewnętrznego. Po skropleniu czynnik ziębniczy w postaci ciekłej spływa grawitacyjnie po
ściankach rurek do ich dolnej części. Dla takiego układu przekazywanie ciepła może odbywać się tylko
w jednym kierunku, brak jest możliwości odzysku chłodu z powietrza
usuwanego.
Innym rozwiązaniem rurek ciepła są
konstrukcje z wykonaniem kapilarnym. Takie rozwiązanie cechuje dowolne położenie rurek oraz przekazywanie ciepła zarówno w jedną, jak
i drugą stronę (możliwy odzysk ciepła
i chłodu z powietrza usuwanego).
Sprężarkowe pompy ciepła
W okresie zimowym po stronie powietrza wywiewanego znajduje się
parowacz wypełniony niskowrzącym
czynnikiem chłodniczym. Skraplacz
jest umieszczony po stronie powietrza
nawiewanego. Ciepło pobrane przez
czynnik chłodniczy na parowaczu
zostaje przekazane w skraplaczu do
świeżego powietrza zewnętrznego,
powodując jego ogrzanie.
Wymienniki mogą być umieszczone
bezpośrednio w strumieniu powietrza wywiewanego i nawiewanego
lub poprzez dodatkowe wymienniki
wodne w sposób pośredni przekazywać ciepło.
W systemach z odparowaniem bezpośrednim, ze względu na brak strat
związanych z zastosowaniem dodatkowych cieczy pośredniczących, sprawność energetyczna odzysku ciepła jest
wyższa w odniesieniu do systemów
z odparowaniem pośrednim.

Czy i kiedy warto stosować
odzysk ciepła?

Zwiększenie wymagań co do ilości
powietrza świeżego w nowoczesnych budynkach powoduje wzrost
wielkości centrali klimatyzacyjnej
oraz zapotrzebowania na energię
cieplną i chłodniczą. Zastosowanie
recyrkulacji i rekuperacji pozwala
na wymierną redukcję zużycia ciepła
i chłodu na potrzeby przygotowania
powietrza świeżego.
Decydując się zatem na odzysk ciepła oraz odpowiadając na powyższe pytanie, należy stwierdzić, że
zdecydowanie opłaca się stosować
odzysk ciepła w systemach klimatyzacyjnych. To, jakie oszczędności
mogą zostać pozyskane, zależy od
sprawności zastosowanego rozwiązania. Należy jednak zadać następne
pytanie: kiedy można uzyskać największe oszczędności energetyczne?
Moim zdaniem możliwe jest to tylko wtedy, gdy rozpatrywany jest
cały układ wentylacyjno-klimatyzacyjny i uwaga zainteresowanych nie
skupia się wyłącznie na sprawności
lub efektywności konkretnego rozwiązania. Przykładowo przy zastosowaniu danego rozwiązania odzysku ciepła należy przeanalizować
oprócz jego sprawności, dla różnych
warunków pracy, jego wpływ na zużycie energii elektrycznej przez system klimatyzacyjny. Zastosowanie
płytowo-krzyżowych wymienników
odzysku ciepła, pomimo wielu ich
zalet, cechuje się dużymi oporami
po stronie powietrza, co w konsekwencji powoduje zwiększone
zużycie energii elektrycznej przez
wentylatory tłoczny i wyciągowy
umieszczone w centrali. Jak wynika
z analizy przeprowadzonej przez autora, zastosowanie płytowo-krzyżowych wymienników odzysku ciepła
lub innych rekuperatorów cechujących się dużymi oporami po stronie
powietrza wentylacyjnego niweczy
zysk związany z oszczędnościami energetycznymi wynikającymi
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z zastosowania wysokosprawnego
odzysku ciepła. Nie negując tego
rodzaju odzysku ciepła (wymiennik
płytowo-krzyżowy), trzeba zwrócić
uwagę projektantom na konieczność
analizy nie tylko samej sprawności
wymiennika odzysku ciepła, ale
też jego wpływu na zużycie energii
elektrycznej przez system klimatyzacyjny. Powyższe rozumowanie
autora jest zgodne z przytoczonym
rozporządzeniem [1]:
Urządzenia i elementy wentylacji
mechanicznej i klimatyzacji powinny być stosowane w sposób umożliwiający uzyskanie zakładanej jakości środowiska w pomieszczeniu
przy racjonalnym zużyciu energii do
ogrzewania i chłodzenia oraz energii elektrycznej.
a także:
Moc właściwa wentylatorów stosowanych w instalacjach wentylacyjnych i klimatyzacyjnych powinna nie
przekraczać wartości określonych
w tabeli 1.
Dopuszcza się zwiększenie mocy
właściwej wentylatora w przypadku
zastosowania wybranych elementów instalacji do wartości określonej
w tabeli 2.
Warto zachęcać projektantów do wykonywania kalkulacji tych wskaźników dla central klimatyzacyjnych
wyposażonych w rekuperatory generujące wysokie opory po stronie
powietrza. Według analiz przeprowadzonych przez autora dość często
uzyskiwane wartości bywają na pograniczu wymaganych wartości albo
ich nie spełniają.
Wartym polecenia rozwiązaniem
jest na przykład zastosowanie pomp
ciepła typu powietrze–powietrze,
których opory po stronie parowacza
i skraplacza stanowią ok. 10% spadków po stronie tradycyjnych wymienników odzysku ciepła.

Podsumowanie

Chciałbym zwrócić uwagę na dwa
zasadnicze zagadnienia.

Tab. 1 
Lp.

Maksymalna moc
właściwa wentylatora
[kW/(m3/s)]

Rodzaj i zastosowanie wentylatora

1

Wentylator nawiewny:
a) złożona instalacja klimatyzacji
b) prosta instalacja wentylacji

1,60
1,25

2

Wentylator wywiewny:
a) złożona instalacja klimatyzacji
b) prosta instalacja wentylacji
c) instalacja wywiewna

1,00
1,00
0,80

Tab. 2 
Lp.

Dodatkowa moc
właściwa wentylatora
[kW/(m3/s)]

Dodatkowe elementy instalacji
wentylacyjnej lub klimatyzacyjnej

1

Dodatkowy stopień filtracji powietrza

0,3

2

Dodatkowy stopień filtracji powietrza z filtrami klasy H10
i wyższej

0,6

3

Filtry do usuwania gazowych zanieczyszczeń powietrza

0,3

4

Wysoko skuteczne urządzenie do odzysku ciepła
(sprawność temperaturowa większa niż 90%)

0,3

Pierwsze dotyczy zmian w obecnej
charakterystyce budynków. Skupianie
uwagi wszystkich zainteresowanych
stron na zwiększeniu izolacyjności
przegród budowlanych w celu ograniczenia strat ciepła przez przegrody
w nowych budynkach z jednej strony
powoduje rzeczywiste oszczędności w nakładach na ogrzewanie, ale
z drugiej strony powoduje konieczność zwiększenia ilości powietrza
wentylacyjnego, a to z kolei implikuje
konieczność zastosowania większych
urządzeń do uzdatniania powietrza
(centrale, agregaty chłodnicze itp.),
tj. takich, które cechują się większym
zużyciem energii elektrycznej. Należy zaznaczyć, że zużycie energii
chłodniczej lub elektrycznej przez
system klimatyzacyjny stanowi jedno z istotnych źródeł kosztów eksploatacyjnych budynków.
Drugie zagadnienie to fakt, że istnieje konieczność, z powodu zwiększonych ilości świeżego powietrza wentylacyjnego, zastosowania metod
ograniczających w pewnym stopniu
zużycie energii elektrycznej, chłod-

niczej i cieplnej towarzyszące temu
zjawisku. Jedną z takich metod jest
zastosowanie odzysku ciepła w centralach wentylacyjno-klimatyzacyjnych. Jednak, co najważniejsze, nie
należy koncentrować się wyłącznie
na efektach wynikających z deklarowanych sprawności wymienników odzysku ciepła, ale zwracać
uwagę również na wpływ zastosowania danego odzysku ciepła na
system klimatyzacyjny (np. zwiększone zużycie energii elektrycznej
wentylatora wynikające z dużych
oporów rekuperatora po stronie
powietrza).

mgr inż. Bartłomiej Adamski
członek PZITS O. Kraków

1. R
 ozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim
powinny odpowiadać budynki i ich
usytuowanie (Dz.U. z 2002 r. Nr 75,
poz. 690).

D o dat ek s p ec ja lny IB – klimatyzacja i wentylacja z odz yskiem ciepła

48

ar tykuł sponsorowany

Jeśli stosujesz, to stosuj najlepsze!
We współczesnych budynkach wentylacja
grawitacyjna często jest niewystarczająca
dla dostarczenia odpowiedniej ilości świeżego powietrza. Ze względu na wymogi
termoizolacji, budynki są coraz lepiej
uszczelnione, co powoduje, że powietrze
z zewnątrz nie może się dostać do pomieszczeń wewnętrznych. Z tego względu znaczenia nabiera wentylacja mechaniczna, wymuszająca dostawę świeżego
powietrza. Wadami takiego rozwiązania
są: zużycie energii elektrycznej, koniecznej dla pracy wentylatorów, oraz straty
ciepła w przypadku nadmiernej wentylacji. Dla zminimalizowania kosztów można stosować systemy sterowania pozwalające ustawiać pracę wentylatorów tak,
aby dostarczały jedynie tyle powietrza,
ile aktualnie potrzeba dla ludzi. Takie podejście określane jest nazwą „sterowanie
wentylacją zgodnie z zapotrzebowaniem”
(ang. demand control ventilation).

Fot. 1 Air-TECH eco

Fot. 2 Detektor gazów wybuchowych DEX

Fot. 3 MDD-256/T oraz MDD-L32/T do montażu na szynie TS 35
Spośród różnych wskaźników określających zapotrzebowanie na świeże powietrze (inaczej: wskaźnik obecności ludzi)
w pomieszczeniach, najlepszym okazał
się poziom stężenia dwutlenku węgla.
Jest to powszechnie występujący gaz, wydzielany m.in. w wyniku metabolizmu organizmów żywych. Zewnętrzne stężenie
CO2 w atmosferze z reguły nie przekracza
400 ppm. W pomieszczeniach przy słabej
wentylacji, w obecności ludzi stężenie
tego gazu bardzo szybko dochodzi nawet
do 3000 ppm. Już powyżej 1000 ppm
człowiek zaczyna odczuwać dyskomfort
przejawiający się poczuciem duszności,
sennością, zmęczeniem, a nawet bólem
głowy. W takich warunkach wydajność
pracy umysłowej znacznie się obniża, podobnie jak zdolność koncentracji i uczenia się. Zbyt wysokie stężenie dwutlenku
węgla wpływa też negatywnie na efektywność odpoczynku w pomieszczeniach
mieszkalnych. 1000 ppm to maksimum
dla pracy biurowej wg OSHA, USA oraz
w wielu innych krajach Europy i świata.
W Polsce do niedawna stosowanie sterowania systemami wentylacyjnymi
zgodnie z zapotrzebowaniem było ograniczone do obiektów o dużej kubaturze,
jak kompleksy kinowe, sale gimnastyczne i hipermarkety. Przyczyną był wysoki koszt instalacji systemu sterowania.
Obecnie pojawiły się jednak nowe, zdecydowanie tańsze układy sterujące, pozwalające na tyle znacząco obniżyć koszt
systemów kontroli wentylacji, że opłaca
się je stosować nawet w domach jednorodzinnych. GAZEX proponuje detektor
Air-TECH eco (w cenie zaledwie 604 zł
brutto) z precyzyjnym, selektywnym sensorem typu NDIR.
Zauważalne ostatnio zmiany klimatyczne
spowodowały wyraźny wzrost zainteresowania klimatyzacją w budynkach biurowych i mieszkalnych. Czynnikiem chłod-

niczym w takich systemach jest najczęściej
freon. Nie stwarza on zagrożenia wybuchowego ani nie jest trujący, ale w przypadku wycieku z instalacji do pomieszczeń,
w których przebywają ludzie, może stanowić realne zagrożenie. Jest cięższy od powietrza i wypierając tlen może powodować
niedotlenienie, a w skrajnych przypadkach
uduszenie. Szczególnie niebezpieczny
może być nocą w pokojach hotelowych,
wyposażonych w klimatyzację. Dopuszczalne stężenie freonów w pomieszczeniach określa norma PN-EN 378-1.
Tego typu zagrożenia eliminują systemy
detekcji freonu zbudowane w oparciu o adresowalne detektory DD-61 oraz moduły
MDD 256, które mogą obsługiwać do 247
detektorów. Stany detektorów są wizualizowane na wyświetlaczu modułu oraz dodatkowo przez moduł wizualizacji MDD-L32 lub na ekranie komputera. Estetyczna
obudowa detektora oraz cyfrowa transmisja sygnałów upraszczająca okablowanie
szczególnie predysponuje to rozwiązanie
do stosowania w hotelach i biurowcach.

GAZEX od ponad 20 lat konstruuje,
produkuje, a także propaguje stosowanie elektronicznych urządzeń do wykrywania i pomiaru stężeń gazów toksycznych oraz wybuchowych. W ofercie ma
detektory do stref zagrożonych wybuchem, urządzenia sygnalizacyjno-odcinające, detektory CO i LPG do garaży,
zaawansowane detektory dla przemysłu
oraz proste detektory domowe.
GAZEX
02-867 Warszawa, ul. Baletowa 16
tel. 22 644 25 11, fax 22 641 23 11
e-mail: gazex@gazex.pl
www.gazex.pl
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Jakie uwarunkowania i parametry
techniczne powinien brać pod uwagę
projektant, dobierając urządzenie do odzysku ciepła, aby uzyskać jak największe
oszczędności energetyczne?
Krzysztof Ćwik

Oszczędności energetyczne zależą od
optymalnie zaprojektowanej i wykonanej instalacji oraz od parametrów
technicznych centrali klimatyzacyjnej czy wentylacyjnej.
Celem ich uzyskania konieczne jest
prawidłowe rozpoznanie zapotrzebowania na ilość świeżego powietrza, określenie zysków ciepła dla
lata i potrzeb grzewczych, a także
optymalna organizacja przepływów
powietrza wentylacyjnego oraz adaptatywna automatyka sterująca.
W przypadku potrzeby chłodzenia
z wykorzystaniem central wentylacyjnych należy określić, jak proces
chłodzenia będzie realizowany; czy
uwzględniamy np. akumulację cieplną pomieszczeń, czy moc chłodniczą
określamy tylko na podstawie maksymalnych chwilowych zysków ciepła.
W pewnych warunkach na przykład
możliwe jest chłodzenie ciągłe (24h)
z wykorzystaniem źródła chłodu
„biernego” o relatywnie mniejszej
mocy (dolne źródła pomp ciepła,
gruntowe powietrzne wymienniki ciepła). Możliwe jest wtedy dostarczenie
nawet ilości 70–80% prawie „darmowego” chłodu i tylko pozostałe
20–30% poprzez sprężarkowe układy
chłodnicze. Należy wziąć pod uwagę
efektywność energetyczną urządzenia chłodniczego dla zadanych temperatur parowania i skraplania.
Odzysk ciepła z powietrza usuwanego (rekuperacja) w okresie grzewczym zmniejsza zużycie energii
grzewczej na cele wentylacyjne.
Dobór odpowiedniego rodzaju wymiennika ciepła dla konkretnego
układu jest kwestią kluczową. Podstawowym parametrem określają-

cym efektywność odzysku ciepła
central wentylacyjnych jest „temperaturowa sprawność odzysku ciepła”. Zawsze powinna być podana
charakterystyka w formie wykresu, określająca sprawność odzysku
w funkcji ilości powietrza. Dodatkowo powinny być podane parametry
takie jak: temperatura i wilgotność
względna obu strumieni oraz stosunek ilości powietrza nawiewanego
do wywiewanego. Jest to niezwykle
ważne, ponieważ w zależności od
parametrów powietrza (szczególnie
wywiewanego) sprawność temperaturowa może się zmieniać od np.
30% do nawet 98%! Podanie przez
producenta tylko jednej wartości, np.
90%, jest niewystarczające.
W przypadku central z wymiennikiem (rekuperatorem) płytowym
bardzo ważna jest efektywna praca urządzenia podczas mrozów.
Układy zapobiegające zamarzaniu
wymienników ciepła zawsze powodują albo okresowe zmniejszanie
sprawności odzysku ciepła (bypass, wyłączanie nawiewu), albo
znaczne nakłady energetyczne na
podgrzanie powietrza dolotowego.
Niewielu producentów podaje tzw.
współczynniki szronienia dla swoich urządzeń, na podstawie których
można określić efektywność odzysku ciepła podczas mrozów. Tak
więc wpływ warunków klimatycznych na efektywność energetyczną
jest znaczny. Zastosowanie gruntowych wymienników ciepła do podgrzewania powietrza w zimie eliminuje efekt szronienia oraz podnosi
sprawność temperaturową całego
układu. Należy w bilansie uwzględ-

nić koszt dodatkowej energii elektrycznej wentylatora nawiewnego,
potrzebnej do tłoczenia powietrza
przez GWC. Dodatkowo na zmniejszenie efektywności odzysku ciepła
może mieć wpływ obecność kondensatu w wymienniku (rekuperatorze). Szczególnie wysokosprawne wymienniki przeciwprądowe
o strukturze „kanalikowej” są na to
podatne.
Bardzo ważnym, często pomijanym
przy doborze urządzeń parametrem
są straty ciśnienia (opory hydrauliczne) na wymiennikach ciepła.
Wartość tych strat ma bezpośredni
wpływ na sprawność energetyczną
wentylatorów centrali, czyli tzw.
współczynnik SFP.
Na efektywną pracę istotny wpływ
ma czystość powierzchni płyt samego wymiennika. Osadzające się
zabrudzenia utrudniają proces przejmowania ciepła. Szybkość, z jaką
dochodzi do istotnego zabrudzenia
wymiennika, zależy od klasy filtrów
powietrza oraz środowiska pracy.
Zawsze należy sprawdzić, czy producent podaje sposób okresowego
czyszczenia wymiennika. Płyty niektórych wymienników łatwo ulegają
deformacji, a to zawsze zmniejsza
sprawność odzysku ciepła. Inne wymienniki można z kolei stosunkowo
łatwo demontować i myć wodą nawet
pod ciśnieniem. Na przykład odzysk
ciepła z powietrza przemysłowych
okapów kuchennych możliwy jest
tylko niektórymi wymiennikami.
Bardzo ważna jest lokalizacja central rekuperacyjnych. Nie wszystkie centrale mogą być montowane
w niskich temperaturach. Niewystarczająca izolacja termiczna może
wpływać na obniżenie sprawności
odzysku ciepła, a brak odpowiednich
zabezpieczeń przeciw zamarzaniu
kondensatu może nawet doprowadzić do uszkodzeń wewnętrznych.
mgr inż. Krzysztof
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Czy i kiedy warto włączyć pompę ciepła
umieszczoną w gruncie w instalację
klimatyzacyjną z odzyskiem ciepła?

Bartłomiej Adamski

Jeżeli rozwiązanie to będzie się cechowało niskimi kosztami zakupu
oraz niskimi kosztami eksploatacji,
to dlaczego nie. Jestem jednak zwolennikiem rozwiązań najprostszych
i najbardziej efektywnych energetycznie. Podszedłbym to tego zagadnienia w sposób następujący. Jeżeli
chciałbym wykorzystywać gruntową
pompę ciepła do ogrzewania powietrza wentylacyjnego, to dlaczego
miałbym się decydować na ten konkretny rodzaj rozwiązania pompy
ciepła? Ten typ pompy ciepła cechuje

się tym, że posiada w miarę stabilne,
ale nie najlepsze parametry dolnego
źródła ciepła, które dodatkowo są
pogarszane w wyniku zastosowania
cieczy pośredniczących. Bardziej korzystnym rozwiązaniem mogłoby być
zastosowanie pompy ciepła typu powietrze–powietrze, która bezpośrednio odbierałaby ciepło z powietrza
usuwanego i także w sposób bezpośredni przekazywała je do świeżego
powietrza wentylacyjnego. Takie rozwiązanie cechuje brak strat związanych z zastosowaniem cieczy pośred-

niczących. Jednocześnie powietrze
zużyte wyrzucane z budynku cechuje
się stosunkowo wysoką temperaturą
w stosunku do temperatury gruntu, co
podnosi efektywność pompy ciepła.
Efektywność całoroczna jest również
wysoka, gdyż koherentność parametrów powietrza usuwanego i pracy
układu pompy ciepła jest bardzo korzystna, niezależnie czy urządzenie
pracuje w trybie grzania czy też chłodzenia (powietrze usuwane oraz nawiewane posiadają bardzo korzystne
temperatury pracy dla układu pompy
ciepła zarówno w okresie letnim, jak
i zimowym). Oczywiście należałoby uprzednio dokonać precyzyjnej
analizy dwóch rozwiązań dla danej
konfiguracji centrali klimatyzacyjnej,
charakterystyki obciążenia cieplno-wilgotnościowego oraz dla pełnego
zakresu występowania temperatur
zewnętrznych.

Jak zmniejszyć hałas instalacji?

REKLAMA

Hałas instalacji można zmniejszyć przede
wszystkim przez właściwie zaprojektowany
system klimatyzacyjny. Prawidłowo wykonany projekt: odpowiednie prędkości powietrza
w kanałach wentylacyjnych, odpowiednio
dobrany system do charakterystyki budynku
i priorytetów użytkownika, właściwy wybór
urządzeń i poszczególnych komponentów
systemu klimatyzacyjnego, analiza akustyczna systemu i materiałów tłumiących dźwięk
itp. to podstawowe elementy walki z nadmiernym hałasem.
Jeżeli system zostanie zaprojektowany niewłaściwie, redukcji emisji hałasu należy
doszukiwać się przez zastosowanie dodatkowych biernych i aktywnych elementów
tłumiących hałas w postaci tłumików dźwięku, amortyzatorów, połączeń elastycznych,
zmianę przekrojów kanałów wentylacyjnych,
zastosowanie materiałów dźwiękochłonnych
oraz innych zabiegów mających na celu
zmniejszenie hałaśliwości.
mgr inż. Bartłomiej

Adamski
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Odzysk chłodu w klimacie
umiarkowanym
Konieczność oszczędzania wszelkich nośników energii wykorzystywanych
w wentylacji sprawia, że coraz więcej układów zawiera w sobie podzespoły
umożliwiające jej odzysk. Pojmowanie tego zagadnienia bardzo często kojarzone jest jedynie z odzyskiwaniem ciepła, zapominamy natomiast o tym,
że te same układy mogą być wykorzystywane również do odzysku chłodu.
Dla skrajnie ciepłych bądź chłodnych stref klimatycznych urządzenia
umożliwiające odzysk (rekuperatory, regeneratory) są wykorzystywane odpowiednio: do odzysku ciepła
w okresie zimowym lub chłodu
w okresie letnim. W strefach umiarkowanych istnieje zasadność wykorzystania raz zainstalowanych komponentów do pracy w obu okresach.
Skutkiem powolnego ocieplania się
klimatu jest tendencja, aby układy
pierwotnie dedykowane do odzysku
tylko ciepła powtórnie przeliczyć
i przystosować do odzysku chłodu.

cach, a co za tym idzie – niższych
cenach. Do konieczności odzyskiwania chłodu powinien przekonać
fakt, iż koszt inwestycyjny związany z pozyskaniem 1 kW chłodu jest
znacznie wyższy niż koszt instalacji do wytworzenia tej samej ilości
ciepła dla celów grzewczych.
Aby dokonać najkorzystniejszej
kompletacji całego zestawu urzą-

dzeń, konieczne jest kompleksowe
wyznaczenie wszystkich parametrów eksploatacyjnych jeszcze na
etapie projektowym. Program doboru, uwzględniając założenia odzyskiwania chłodu, odpowiednio
przeliczy pracę wszystkich komponentów centrali i w wielu przypadkach dobierze dla niej chłodnicę
o mniejszej rzędowości oraz wyliczy parametry wody lodowej bądź

Zasadność stosowania układów
odzysku energii nie sprowadza się
jedynie do oszczędności eksploatacyjnej. Zmniejszenie zapotrzebowania na dany typ energii wiąże
się z możliwością zaoszczędzenia
znacznych kwot przy zakupie urządzeń służących jej przygotowaniu.
Mniejsze zapotrzebowanie na ciepło lub chłód to instalacja urządzeń
peryferyjnych o mniejszych moTab. 1 | Porównanie osiągów central wentylacyjnych, wyposażonych w wymiennik obrotowy niehigroskopijny oraz higroskopijny. Wydatek centrali
nawiew/wywiew 15 000 m3/s.
Lato: powietrze zewnętrzne: 32oC, φ=45%; powietrze nawiewane: 18oC; powietrze wywiewane: 20oC, φ=50%.
Zima: powietrze zewnętrzne: -20oC, φ=100%; powietrze nawiewane: 22oC; powietrze wywiewane: 22oC, φ=50%.

Typ centrali/wymiennika

Sprawność
odzysku ciepła
Jawna [%]

Utajona
[%]

VS-150-R-RHC/NH RRG

77

49

VS-150-R-RHC/H RRG

69

65

Moc
nagrzewnicy
[kW]

Sprawność
odzysku chłodu
Jawna [%]

Utajona
[%]

74,86

77

0

75,02

77

65

Moc
chłodnicy
[kW]

Parametry powietrza
nawiewanego po odzysku
Zima

Lato

44,4

12,3oC,
φ=50%

22,7oC,
φ=77%

36,4

12,3oC,
φ=63%

22,7oC,
φ=69%
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odparowania czynnika chłodniczego. W niektórych przypadkach poskutkuje to nawet obniżeniem ceny
samej centrali.

Intensyfikacja „utajonej” części
procesu
Dla wymiennika niehigroskopijnego wymiana ciepła utajonego
zachodzi jedynie w wyniku kondensacji wilgoci na jego złożu.
Zatem czynnikiem warunkującym
ten proces jest niższa temperatura
powierzchni regeneratora niż temperatura punktu rosy powietrza oddającego wilgoć.
Istotą stosowania złoża higroskopijnego w wymienniku obrotowym jest
zwiększenie udziału migracji ciepła
utajonego (wymiana masy – konkretnie wilgoci) pomiędzy strumieniami powietrza. W tym przypadku
proces może zachodzić przy temperaturach niekoniecznie niższych niż
punkt rosy osuszanego powietrza,
a kierunek przekazywania wilgoci
podyktowany jest różnicami ciśnienia cząsteczkowego wody zawartej
w powietrzu i złożu.
Przyjmując typowe obliczenia temperatury powietrza dla lata i zimy
w Polsce, można zauważyć znaczące różnice w ogólnych mocach
odzysku. Porównując je z osiągami
typowego wymiennika niehigroskopijnego podczas zimy, zauważamy, że sumaryczna moc odzysku
wzrasta od 6 do 9%, podczas gdy
latem różnica ta oscyluje pomiędzy
33 a 39%. Mając świadomość, że
zwiększenie ogólnej mocy odzysku
jest udziałem przenoszenia wilgoci
pomiędzy strumieniami powietrza,
warto zadać pytanie o parametry
powietrza nawiewanego, opuszczającego wymiennik latem i zimą.
W okresie zimowym, gdy temperatura powietrza zewnętrznego spada
poniżej 0oC, zawartość wilgoci jest

na tyle niska, że powietrze takie
(po ogrzaniu i dostarczeniu do pomieszczeń) możemy odczuwać jako
suche. Dla poprawy komfortu posiłkujemy się systemami nawilżania,
których zakup i eksploatacja nie należą do tanich. Stosując wymiennik
obrotowy, wyposażony w złoże higroskopijne, zyskujemy dodatkowe
gramy wilgoci na każdy kilogram
powietrza już w trakcie procesu odzysku ciepła. Zysk ten z pewnością
znajdzie odzwierciedlenie w postaci podniesienia komfortu odczuwalnego w wentylowanych pomieszczeniach, a także poskutkuje
zmniejszeniem zapotrzebowania na
dodatkowe jego nawilżanie. Jednak
ze względu na większą wilgotność
powietrza trafiającego do nagrzewnicy (sumaryczne większe ciepło
właściwe mieszaniny powietrza suchego i pary wodnej), zmniejszenie
jej mocy w porównaniu z układem
wyposażonym w wymiennik niehigroskopijny nie jest oczywiste. Przeciwnie – w niektórych sytuacjach
możemy zaobserwować niewielkie
zwiększenie zapotrzebowania na
moc grzewczą.
Odwrotne działanie wymiennika
higroskopijnego obserwujemy latem. Wysoka temperatura i wilgotność powietrza, zasysanego przez
centralę wentylacyjną, skutkuje od
strony obróbki koniecznością jego
schłodzenia do wymaganej temperatury. Pamiętać trzeba, że znaczna
część mocy oddanej przez chłodnicę powietrza pożytkowana jest
na osuszenie. Stosując wymiennik
higroskopijny możemy znacznie
zmniejszyć wymagany wydatek
chłodnicy. Mamy zatem dwie korzyści jednocześnie: mniejszą wymaganą moc ze strony agregatu
wody lodowej oraz mniejszą wilgotność powietrza dostarczanego
do pomieszczeń.
Cyprian Estemberg
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W jaki sposób należy oceniać wybrane
cechy konstrukcyjne obudowy central
wentylacyjnych i jaki mają one wpływ
na eksploatację tych urządzeń?

Cyprian Estemberg

Decydując się na wybór centrali
wentylacyjnej wiemy dokładnie, jakich funkcji obróbki powietrza od
niej oczekujemy. Nierzadko w naszych oczekiwaniach pomijamy cechy mechaniczne kupowanej centrali, w szczególności te, dotyczące jej
obudowy, które często mają kluczowy
wpływ na szereg aspektów jej pracy.
Specyfikacja techniczna poszczególnych typoszeregów central prawie
zawsze wymienia materiał wykonania obudowy oraz grubość jej izolacji
cieplnej w nadziei, że dane te zaspokoją nasz głód na wiedzę o cechach
mechanicznych naszego urządzenia.
Parametry te nie zawsze przekładają
się na klasę wykonania obudowy centrali. Dla ujednolicenia opisu parametrów mechanicznych central powstała
w Unii Europejskiej norma EN 1886,
która uznana przez Polskę znana jest
jako PN-EN 1886:2008 Wentylacja
budynków – Centrale wentylacyjne
i klimatyzacyjne – właściwości mechaniczne.
W dokumencie tym dokładnie opisano metodykę badań i klasyfikacji
takich cech, jak:
 Wytrzymałość mechaniczna obudowy
 Szczelność obudowy
 Szczelność osadzenia filtra
 Izolacyjność termiczna
 Wpływ mostków cieplnych
 Izolacyjność akustyczna
Czytając powyższe definicje zdajemy sobie sprawę, że sam fakt zaizolowania cieplnego centrali takim czy
innym materiałem to za mało, aby
wpłynąć na znaczną część tych parametrów. Warto przyjrzeć im się dokładniej, aby zrozumieć ich znacznie
dla naszej centrali.

Wytrzymałość mechaniczna – to
parametr opisujący stopień odkształcenia obudowy centrali wentylacyjnej
pod wpływem zmian panującego w jej
wnętrzu ciśnienia statycznego powietrza. Idealna obudowa to taka, której
ściany zareagują minimalnym ugięciem, nieprzekraczającym 4 mm przy
wartości ciśnienia ±2500 Pa, co oznaczać będzie najwyższą klasę D1.
Szczelność obudowy – rozpatrując tę
kwestię należy zdać sobie sprawę, że
praktycznie nie istnieje na rynku idealnie szczelna centrala wentylacyjna.
Parametr ten podaje ilość powietrza,
która przedostanie się przez obudowę centrali do jej wnętrza bądź na
zewnątrz, zależnie od ciśnienia panującego w jej wnętrzu i poza centralą.
Szczelność obudowy ma kluczowe
znaczenie dla jakości powietrza przez
nią dostarczanego i stanowi wymóg
przy zastosowaniach central dla systemów wentylacyjnych o podwyższonych wymogach higienicznych. Centrala o najwyższej szczelności opisana
jest przez normę 1886 jako L1.
Szczelność osadzenia filtra – stosując
w centralach wkłady filtracyjne o różnych klasach musimy mieć pewność, że
przepływające przez sekcję filtracyjną
powietrze faktycznie przepłynie przez
tkaninę filtracyjną, a nie obok niej. Ponieważ niewielka ilość powietrza zawsze
omija filtr, norma 1886 zdefiniowała
maksymalne procentowe udziały powietrza, które nie zostanie przefiltrowane, i przypisała je do odpowiednich klas.
Klasą najlepszą jest F9.
Izolacyjność termiczna – ten z parametrów obudowy jest jednym z najbardziej oczywistych kryteriów jej
wykonania. Im większa izolacyjność,

tym mniejsza ilość energii cieplnej
przedostanie się przez jej obudowę
do otoczenia i odwrotnie (np. centrala
ogrzewająca powietrze zimą zainstalowana na dachu budynku). Obudowa
o najwyższej izolacyjności przez normę opisana jest jako T1.
Wpływ mostków cieplnych – badanie tego parametru ma na celu znalezienie na powierzchni obudowy
miejsc, w których temperatura jest
najbardziej zbliżona do temperatury
powietrza wewnątrz urządzenia. Im
mniejsza jest ta różnica, tym gorsza
jest klasyfikacja mostków ciepła.
Klasa najwyższa to TB1. Mostki ciepła w pośredni sposób wpływają na
ogólną izolacyjność cieplną central.
Izolacyjność akustyczna – opisuje, jak skutecznie obudowa centrali
jest zdolna tłumić hałas generowany przez zainstalowane w niej
urządzenia (głównie wentylatory).
W tej kwestii norma nie definiuje
klasy wykonania obudowy – sugeruje natomiast, aby zbadać zdolność obudowy do tłumienia hałasu
dla poszczególnych częstotliwości,
począwszy od 125 Hz, a skończywszy na 8 kHz.
Jak widać, centrale wentylacyjne doczekały się zunifikowanej metody ich
opisu. Warto zauważyć, że PN-EN
1886:2008 nie wypowiada się na temat technologii wykonania obudowy
central ani zastosowanych do tego
celu materiałów. Przeciwnie – koncentruje się jedynie na mechanicznych
jej parametrach, pokazując nam, jak
w obiektywny sposób je zmierzyć.
 Wytrzymałość mechaniczna obudowy (D1*, D2, D3)
 Szczelność obudowy (L1*, L2, L3)
 Szczelność osadzenia filtra (G1-F5,
F6, F7, F8, F9*)
 Izolacyjność termiczna (T1*, T2,
T3, T4, T5)
 Współczynnik mostków cieplnych
(TB1*, TB2, TB3, TB4, TB5)
* Wskazuje najwyższą klasę
Cyprian Estemberg
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Jak dbać o czystość instalacji wentylacyjno-klimatyzacyjnych?
Dbanie o czystość instalacji wentylacyjno-klimatyzacyjnych
to przede wszystkim regularne czyszczenie kanałów wentylacyjnych oraz regularne serwisowanie urządzeń klimatyzacyjnych. Czyszczenie kanałów wentylacyjno-klimatyzacyjnych
staje się dopiero przedmiotem zainteresowania w Polsce.
Drobne zanieczyszczenia, kurz osiadają w przewodach wentylacyjnych lub też przestrzeniach tranzytowych (przy rozwiązaniach z klimakonwektorami wentylatorowymi) i tą drogą
przesyłane są do klimatyzowanych pomieszczeń. Nawet jeśli
centrale klimatyzacyjne są wyposażane w filtry, to za centralą
klimatyzacyjną zanieczyszczenia gromadzą się w kanałach,
co powoduje konieczność ich regularnego czyszczenia.
Identycznie wygląda sytuacja z przeglądami serwisowymi
urządzeń. Przez wielu traktowane są one jako zbędny element i jako próba wyciągnięcia pieniędzy z kieszeni inwestora. Taka opinia jest wynikiem działań nierzetelnych firm
psujących rynek klimatyzacji w Polsce (firmy takie często
istnieją tylko przez jeden lub kilka sezonów i pobierają określone kwoty za przeglądy urządzeń, których często nie wykonują lub nie wykonują wystarczająco starannie). Podczas
przeglądu i czynności serwisowych firm o ugruntowanej
pozycji na rynku nieodzownym ich elementem jest czyszczenie poszczególnych urządzeń i ich podzespołów. Ma to
wpływ nie tylko na zdrowie ludzi, ale również na prawidłową i bezawaryjną pracę systemu klimatyzacyjnego.
Adamski

© Denis Babenko - Fotolia.com

mgr inż. Bartłomiej

REKLAMA

październik 2011 [1]

55

