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W ostatnich latach obserwujemy systematyczny wzrost cen noœników energii. Po³¹czone jest to z licznymi debatami dotycz¹cymi koniecznoœci skuteczniejszej ochrony œrodowiska i jego
naturalnych zasobów. Wszystko to
sk³ania do poszukiwania rozwi¹zañ
s³u¿¹cych lepszemu wykorzystaniu
energii, minimalizowaniu jej strat i
zwi¹zanych z nimi dodatkowych kosztów. Jedn¹ z mo¿liwoœci wychodz¹cych naprzeciw tym oczekiwaniom jest
odzysk ciep³a odpadowego z urz¹dzeñ
ch³odniczych, którym jest ciep³o przegrzania sprê¿onych par czynnika oraz
ciep³o ich skraplania (rys. 1).
Przekazywane s¹ one do medium
ch³odz¹cego skraplacz (najczêœciej powietrze lub woda) i zostaj¹ w ten sposób bezpowrotnie utracone. Tymczasem ciep³o przegrzania i ciep³o skraplania mo¿na odzyskaæ i racjonalnie
wykorzystaæ, zgodnie z zapotrzebowaniem cieplnym obiektu, w którym pracuje instalacja ch³odnicza. Po zwrocie
zainwestowanych w niezbêdn¹ armaturê pieniêdzy, u¿ytkownik otrzymuje w ten sposób „darmowe ciep³o”.
Szacunkowe dane [18] wskazuj¹, ¿e
gdyby ka¿de urz¹dzenie ch³odnicze
w Polsce o wydajnoœci ch³odniczej
powy¿ej 10 kW zosta³o wyposa¿one w wêze³ odzysku ciep³a, wówczas
w kot³ach grzewczych spalanoby
rocznie o wiele mniej paliwa, a mianowicie:
• o oko³o 1 mln ton wêgla,
• o oko³o 800 tys. litrów oleju,

• o oko³o 600-800 tys. ton mniej innych œrodków opa³owych.
Z powy¿szych danych wynika, jak
wielk¹ korzyœæ dla œrodowiska stanowi takie rozwi¹zanie, a tak¿e jak du¿e
oszczêdnoœci finansowe ono za sob¹
niesie. Przek³ada siê to bezpoœrednio
na ni¿sze ceny towarów oraz us³ug
œwiadczonych przez przedsiêbiorstwa,
wykorzystuj¹ce w swojej dzia³alnoœci
technikê ch³odnicz¹. W szczególnoœci
dotyczy to przemys³u spo¿ywczego i
cen ¿ywnoœci. Istnieje jednak zawsze
problem prawid³owego skonfigurowania wêz³ów do odzysku ciep³a przegrzania i ciep³a skraplania oraz okreœlenia celów, do których zostan¹ one
wykorzystane. Tym w³aœnie problemom poœwiêcony jest niniejszy artyku³.

1. TECHNICZNIE UZASADNIONE PARAMETRY ODZYSKIWANEGO CIEP£A
Odzyskiwanie ciep³a z urz¹dzenia
ch³odniczego ma sens tylko wtedy, gdy
jego parametry pozwol¹ racjonalnie je
wykorzystaæ. W tabeli 1 zestawione
zosta³y teoretyczne temperatury t³oczenia dla stosowanych obecnie czynników ch³odniczych w zale¿noœci od
temperatury parowania (przy temp.
skraplania t k =40 o C, przegrzaniu
∆tp=10oC i braku doch³odzenia). Dane
te zosta³y przedstawione w formie graficznej na rysunku 2.
W przypadku odzysku z instalacji
ch³odniczej tylko ciep³a przegrzania,

temperatura t³oczenia decyduje o koñcowej temperaturze, do jakiej mo¿e
podgrzaæ siê medium transportuj¹ce
odzyskiwane ciep³o. W ujêciu teoretycznym w przypadku zastosowania
wymiennika o przep³ywie przeciwpr¹dowym, temperatura koñcowa tego
medium mo¿e zrównaæ siê z temperatur¹ t³oczenia par czynnika ch³odniczego. Jak widaæ, wielkoœæ ta silnie zmienia siê wraz ze zmian¹ temperatury parowania czynnika w obiegu. Z powy¿szych zestawieñ wyraŸnie wynika, ¿e najwy¿sz¹ wartoœci¹
temperatury t³oczenia charakteryzuje siê amoniak (R 717). W skrajnym
przypadku, przy temperaturze parowania -40oC siêga ona prawie 200oC!
W praktyce jednak temperatura t³oczenia amoniaku jest za pomoc¹ ró¿nych zabiegów obni¿ana do ni¿szego poziomu [4]:
• dla sprê¿arek t³okowych od 100 do
140oC,
• dla sprê¿arek œrubowych od 60 do
100oC.
Rysunek 3 przedstawia zmianê wielkoœci ciep³a skraplania dla wybranych
czynników syntetycznych w zale¿noœci od temperatury skraplania.
Przy obliczaniu wartoœci tego strumienia ciep³a za³o¿ono masowy strumieñ czynnika ch³odniczego dla
wszystkich rozwa¿anych przypadków
równy m =1 [kg/s]. W prosty sposób
pozwala to oszacowaæ iloœæ ciep³a
skraplania dla danej instalacji ch³odniczej na podstawie wielkoœci strumienia masowego czynnika kr¹¿¹cego w
obiegu.

Rys. 1. Możliwości odzysku ciepła z obiegu chłodniczego: qk – jednostkowa wydajność
cieplna skraplacza, qkp – jednostkowe ciepło przegrzania, r – jednostkowe ciepło skraplania czynnika chłodniczego, pk – ciśnienie skraplania, po – ciśnienie parowania

Rys. 2. Porównanie temperatury tłoczenia dla wybranych czynników chłodniczych w
zależności od temperatury parowania

Do kolejnego porównania przyjête
zosta³y nastêpuj¹ce za³o¿enia dotycz¹ce obiegu ch³odniczego:
wydajnoœæ ch³odnicza: Q = 25 kW
temperatura parowania: t0 = -10oC
doch³odzenie:
∆td = 0oC
przegrzanie:
∆tp = 10oC.
Do obliczeñ wykorzystany zosta³
program doborowy wymienników do
odzysku ciep³a [11]. Za jego pomoc¹
obliczone zosta³o ciep³o przegrzania
(wykorzystane do podgrzania wody o
∆T=10K) w zale¿noœci od temperatury skraplania (rys. 4).
Powy¿sze porównania wykazuj¹,
¿e obecnie stosowane czynniki ch³odnicze oferuj¹ znacznie mniejsze mo¿liwoœci, jeœli chodzi o parametry odzyskiwanego ciep³a do podgrzewania
wody ni¿ wycofany z u¿ycia czynnik
R 22. Dlatego te¿ podejmuj¹c siê wyboru metody odzysku ciep³a, nale¿y
dok³adnie przeanalizowaæ parametry
pracy urz¹dzenia (w szczególnoœci
temperaturê t³oczenia) i okreœliæ, czy
uzasadnione jest stosowanie oddzielnych wymienników do odzysku ciep³a
skraplania i ciep³a przegrzania w celu
otrzymania dwóch strumieni podgrzewanej wody o ró¿nych parametrach
(np. dla R 404A przy t0=-10oC, temperatura t³oczenia tylko o 14oC przewy¿sza przyjêt¹ w analizie temperaturê
skraplania). Wœród obecnie stosowanych czynników syntetycznych najwiêkszym ciep³em skraplania odznacza siê R 407C, a najwiêkszym mo¿liwym do odzyskania ciep³em przegrzania - R 404A. W przypadku amoniaku
(ze wzglêdu na wysokie wartoœci parametrów charakteryzuj¹cych potencjalnie odzyskiwane ciep³o) wskazane
jest stosowanie odzysku ciep³a wszêdzie tam, gdzie mo¿e ono zostaæ w
ekonomiczny sposób zagospodarowane.

2. ROZWI¥ZANIA WÊZ£ÓW
DO ODZYSKU CIEP£A W INSTALACJACH CH£ODNICZYCH

Rys. 3. Ciepło skraplania dla wybranych czynników chłodniczych w zależności od temperatury skraplania

Poza analiz¹ mo¿liwych do uzyskania
parametrów odzyskiwanego ciep³a,
wa¿ny jest te¿ problem pod³¹czenia
wymiennika do odzysku ciep³a i skraplacza w³aœciwego (pod³¹czenie sze-

regowe lub równoleg³e) oraz dobór
odpowiedniej armatury i automatyki
nadzoruj¹cej ich pracê.
2.1 Przyk³ady rozwi¹zañ firmy
Siemens [8]
Ciekawe rozwi¹zania w tej dziedzinie
proponuje firma Siemens, opieraj¹c je
na trójdrogowych (typu M3FB...LX...
i M3FK...LX...) oraz dwudrogowych
(typ MVL) zaworach modulacyjnych
(rys. 5). Trójdrogowe zawory modulacyjne mog¹ byæ w³¹czone do obiegu
ch³odniczego w dwojaki sposób:
• na linii t³ocznej (przed skraplaczem, jako zawory rozdzielaj¹ce
czynnik ch³odniczy miêdzy wymiennik do odzysku ciep³a i skraplacz),
• na linii cieczowej (za skraplaczem,
jako zawory mieszaj¹ce strumienie
skroplonego czynnika ch³odniczego wyp³ywaj¹ce z wymiennika i ze
skraplacza).
Identyczne rodzaje pod³¹czeñ mo¿liwe s¹ równie¿ z dwudrogowymi zaworami modulacyjnymi.
Przyk³ad zastosowania trójdrogowego zaworu modulacyjnego na linii
t³ocznej obrazuj¹ rysunki 6 i 7. Rysunek 6 przedstawia zastosowanie tego
zaworu w uk³adzie z równoleg³ym, a
rysunek 7 z szeregowym pod³¹czeniem
wymiennika do odzysku ciep³a i skraplacza. W obu przypadkach zawór rozdziela t³oczone przez sprê¿arkê przegrzane pary czynnika ch³odniczego
miêdzy oba wymienniki ciep³a. Z tego
te¿ powodu rozwi¹zania te umo¿liwiaj¹ szybk¹ reakcjê uk³adu na zmieniaj¹ce siê zapotrzebowanie na odzyskiwane ciep³o.
Na rysunkach 8 i 9 przedstawione
s¹ uk³ady, w których zawór trójdrogowy zosta³ zamontowany na linii cieczowej. W obu przypadkach zawór ten
umo¿liwia mieszanie siê dwóch strumieni czynnika ch³odniczego w iloœciach zale¿nych od aktualnego zapotrzebowania na odzyskiwane ciep³o.
Zamontowanie zaworu w uk³adzie pokazanym na rysunku 8 nie wp³ywa a¿
tak bezpoœrednio i w szybkim tempie
na warunki pracy sprê¿arki, jak to ma
miejsce w uk³adach z rysunków 6 i 7.
Analogiczne rodzaje pod³¹czeñ
mo¿liwe s¹ równie¿ z wykorzystaniem

Rys. 4. Porównanie ciepła przegrzania odebranego w wymienniku płaszczowo-rurowym od wybranych czynników chłodniczych w zależności od temperatury skraplania

Rys. 5. Trójdrogowe oraz dwudrogowe zawory modulacyjne firmy Siemens wg [8]

Rys. 6. Schemat równoległego podłączenia wymiennika do odzysku ciepła i skraplacza z zastosowaniem trójdrogowego
zaworu modulacyjnego na linii tłocznej wg
[8]: 1-sprężarka, 2-skraplacz, 3-zawór rozprężny, 4-parownik, 5-zawór trójdrogowy,
6-wymiennik do odzysku ciepła

Rys. 7. Schemat szeregowego podłączenia wymiennika do odzysku ciepła i skraplacza z zastosowaniem trójdrogowego
zaworu modulacyjnego na linii tłocznej wg
[8]: 1-sprężarka, 2-skraplacz, 3-zawór rozprężny, 4-parownik, 5-wymiennik do odzysku ciepła, 6-zawór trójdrogowy

dwudrogowego zaworu modulacyjnego. Jednak konieczne jest wtedy zainstalowanie dodatkowo zaworu sta³ego
ciœnienia (przed skraplaczem, gdy zawór dwudrogowy montowany jest na
linii t³ocznej lub za skraplaczem, gdy
zawór dwudrogowy wystêpuje na linii
cieczowej). Przyk³ad zastosowania

tego typu zaworu pokazany jest na rysunku 10.
Zawory dwudrogowe zalecane s¹
do stosowania w uk³adach z kilkoma
wymiennikami do odzysku ciep³a. Na
rysunku 10 trzy takie wymienniki zosta³y pod³¹czone równolegle ze skraplaczem g³ównym. Praca ka¿dego z

Rys. 10. Schemat równoległego podłączenia trzech wymienników do odzysku ciepła i
skraplacza wg [8]: 1-sprężarka, 2-skraplacz, 3-zawór rozprężny, 4-parownik, 5-wymienniki do odzysku ciepła, 6-zawór stałego ciśnienia, 7-zawór dwudrogowy

nich jest sterowana za pomoc¹ zaworów dwudrogowych zainstalowanych
bezpoœrednio za nimi. Zawór sta³ego
ciœnienia umieszczony za skraplaczem
umo¿liwia przep³yw czynnika przez
ten wymiennik przy zbyt du¿ym wzroœcie ciœnienia (czyli wtedy, gdy odzysk
ciep³a nie jest prowadzony lub jest prowadzony w bardzo ma³ym stopniu).
Ka¿dy z zaworów dwudrogowych
mo¿e kontrolowaæ pracê wymiennika
o wydajnoœci nawet do 400 kW, dlatego s¹ one zalecane równie¿ do bardzo
du¿ych uk³adów ch³odniczych, w których odzyskiwane ciep³o jest wykorzystywane na kilka ró¿nych sposobów.
Zastosowanie rozwi¹zañ proponowanych przez firmê Siemens umo¿liwia
precyzyjne sterowanie odzyskiem ciep³a dziêki modulacyjnemu charakterowi pracy zaworów dwu- i trójdrogowych. Z tej racji mog¹ one znaleŸæ
zastosowanie wszêdzie tam, gdzie parametry odzyskiwanego ciep³a musz¹
byæ dok³adnie kontrolowane oraz ich
zmiennoœæ jest bardzo gwa³towna
(np. przep³ywowe podgrzewanie
c.w.u. lub podgrzewanie powietrza
klimatyzacyjnego za pomoc¹ nagrzewnic wodnych). Jednak niesie to
za sob¹ równie¿ koniecznoœæ zastosowania kosztownych sterowników
elektronicznych nadzoruj¹cych pracê zaworów oraz odpowiednich dla
nich czujników.

Rys. 11. Buforowe zbiorniki ciepłej wody użytkowej z wewnętrznym i zewnętrznym
wymiennikiem ciepła [9]

2.2 Zbiorniki buforowe ciep³ej wody
u¿ytkowej
Je¿eli doprowadzenie odzyskiwanego
ciep³a z urz¹dzenia ch³odniczego i jego
pobór nie pokrywaj¹ siê w czasie,
wówczas nie mo¿na zastosowaæ uk³adu przep³ywowego. W takim przypadku stosuje siê zbiorniki buforowe, które
magazynuj¹ nadmiar ciep³a. Ma to
miejsce szczególnie w zastosowaniach
do zbiorników ciep³ej wody u¿ytkowej, z których jej odbiór jest nieci¹g³y.
Zbiorniki buforowe mog¹ wspó³pracowaæ zarówno z wewnêtrznymi
jak i zewnêtrznymi wymiennikami ciep³a. Przyk³ad konstrukcji takich zbiorników przedstawiono na rysunku 11.
Wewnêtrzny wymiennik ciep³a zbudowany jest z wê¿ownicy (o podwójnych
œciankach) wykonanej z rurki o¿ebro-

Rys. 8. Schemat równoległego podłączenia wymiennika do odzysku ciepła z zastosowaniem trójdrogowego zaworu modulacyjnego na linii cieczowej wg [8]: 1-sprężarka, 2-skraplacz, 3-zawór rozprężny,
4-parownik, 5-wymiennik do odzyskuj ciepła, 6-zawór trójdrogowy

Rys. 9. Schemat szeregowego podłączenia wymiennika do odzysku ciepła z zastosowaniem trójdrogowego zaworu modulacyjnego na linii cieczowej wg [8]: 1sprężarka, 2-skraplacz, 3-zawór rozprężny, 4-parownik, 5-wymiennik do odzysku
ciepła, 6-zawór trójdrogowy

wanej, która znajduje siê wewn¹trz
cylindrycznego zbiorniczka. W górnej
swojej czêœci posiada on rurkê zakoñczon¹ kryz¹. Zimna woda podawana
jest od do³u zbiornika, a jako ciep³a
pobierana z górnej jego czêœci. Gor¹ce pary czynnika t³oczone przez sprê¿arkê, przep³ywaj¹ przez wê¿ownicê,
oddaj¹c ciep³o zimniejszej wodzie
zgromadzonej wewn¹trz cylindrycznego zbiorniczka, czêœciowo siê skraplaj¹c. Dziêki niewielkiej iloœci wody zawartej w ma³ym cylinderku, zostaje
ona stosunkowo szybko podgrzana. W
efekcie tego unosi siê do góry rurk¹ trafiaj¹c do górnej czêœci zbiornika. Dziêki temu powstaje wymuszony obieg
wody w zbiorniku w ten sposób, ¿e
ciep³a woda podgrzewaj¹c od góry
wodê zimn¹, wypycha j¹ do do³u, gdzie
nastêpnie trafia ona do cylindrycznego zbiorniczka, po czym proces siê
powtarza.
2.3 Wêze³ do odzysku ciep³a w urz¹dzeniu do sch³adzania cieczy
Urz¹dzenie typu chiller ma za zadanie
sch³odziæ przep³ywaj¹c¹ ciecz (np.
technologiczn¹ czy u¿ywan¹ w klimatyzacji) do ¿¹danej temperatury. Ciep³o powsta³e w wyniku jego pracy
mo¿e równie¿ zostaæ odzyskane i zagospodarowane. Czêsto taka mo¿liwoœæ oferowana jest ju¿ przez producentów jako dodatkowa opcja takiego
urz¹dzenia. Dotyczy to na ogó³ mo¿liwoœci odzysku ciep³a przegrzania (rys.
12). Na ruroci¹gach t³ocznych zainstalowane s¹ wówczas wymienniki (desuperheatery), które odbieraj¹ ciep³o
przegrzania od sprê¿onych par czynnika i przekazuj¹ je przep³ywaj¹cej
przez nie wodzie. Nastêpnie czynnik
ch³odniczy kierowany jest do skraplaczy powietrznych.
2.4 Przyk³ad wêz³a odzysku ciep³a
w instalacji ch³odniczej zainstalowanej w sklepie spo¿ywczym
Na rysunku 13 przedstawiony jest
schemat instalacji ch³odniczej sklepu
spo¿ywczego ze znacznie rozbudowanym systemem odzysku ciep³a. Pierwszym jego wêz³em jest zbiornik buforowy ciep³ej wody u¿ytkowej z wewnêtrznym wymiennikiem ciep³a.
Przegrzane pary czynnika ch³odnicze-

Rys. 12. Schemat węzła odzysku ciepła przegrzania w schładzaczu cieczy (chillerze) [10]

Rys. 13. Schemat instalacji chłodniczej w sklepie spożywczym z węzłami do odzysku
ciepła [8]: 1-sprężarki, 2-zbiornik buforowy z wewnętrznym wymiennikiem ciepła, 35-wymienniki do odzysku ciepła, 6-skraplacz właściwy, 7-parowniki, 8-trójdrogowe
zawory modulacyjne, 9-dwudrogowy zawór modulacyjny, 10-zawór stałego ciśnienia,
11-zawory rozprężne
Rys. 14. Schemat węzła odzysku ciepła z obiegu „plusowego”: 1-wymiennik do odzysku ciepła przegrzania i skraplania, 2-glikolowe nagrzewnice powietrza

Rys. 15. Schemat węzła odzysku ciepła z obiegu „minusowego”: 1-wymiennik do odzysku
ciepła przegrzania (desuperheater) 2-wymiennik do odzysku ciepła skraplania, 3-podgrzewacze c.w.u. ogrzewane odzyskiwanym ciepłem 4-podgrzewacz c.w.u. ogrzewany wodą z kotła

Rys. 16. Roczny przebieg temperatur ssania i skraplania w obiegu „plusowym”.

Rys. 17. Roczny przebieg temperatur ssania i skraplania w obiegu „minusowym”
go s¹ do niego dozowane za pomoc¹
dwudrogowego zaworu modulacyjnego, którego otwarcie jest zale¿ne od
mierzonej temperatury wody w zbiorniku. Wymienniki 3-5 s³u¿¹ do odzysku ciep³a dla celów klimatyzacji w
sklepie. Ich wydajnoœæ regulowana jest
za pomoc¹ trójdrogowych zaworów
modulacyjnych, których pracê nadzoruj¹ sterowniki, wyposa¿one w czujniki temperatury ogrzewanego powietrza.
Wnioski:
Obecnie na rynku dostêpna jest du¿a
iloœæ konkretnych rozwi¹zañ wêz³ów
do odzysku ciep³a oferowana przez
producentów armatury i automatyki
(np. Danfoss, Siemens). Ich dobór
jest za ka¿dym razem spraw¹ indywidualn¹, zale¿n¹ od miejsca ich stosowania, oczekiwanych efektów, a
tak¿e przeznaczonych na to œrodków

inwestycyjnych.

3. CHARAKTERYSTYKA WYBRANEGO OBIEKTU CH£ODNICZEGO
W dalszej czêœci artyku³u przedstawione zostan¹ techniczno-ekonomiczne
aspekty odzysku ciep³a oparte o analizê przeprowadzon¹ na istniej¹cym
obiekcie. Jest nim supermarket œredniej wielkoœci o powierzchni sprzeda¿y przekraczaj¹cej 3 tys. m2.
3.1 Charakterystyka instalacji
ch³odniczej obiektu
Instalacja ch³odnicza zainstalowana w
wybranym obiekcie zapewnia utrzymanie odpowiednich temperatur powietrza oraz produktów spo¿ywczych
w miejscach ich magazynowania (komory ch³odnicze i mroŸnicze) oraz

sprzeda¿y (lady, rega³y ch³odnicze i
mroŸnicze), a tak¿e obróbki i przygotowywania do sprzeda¿y (sala rozbioru miêsa).
Odbiory ch³odu zainstalowane w
obiekcie mo¿na podzieliæ na dwie grupy:
• odbiory ch³odnicze (z dodatni¹
temperatur¹ powietrza);
• odbiory mroŸnicze (z ujemn¹ temperatur¹ powietrza).
Obs³ugiwane s¹ one przez dwa oddzielne obiegi ch³odnicze (pracuj¹ce z czynnikiem ch³odniczym
R 404A):
• obieg „plusowy” (o ³¹cznej wydajnoœci ch³odniczej ok. 170 kW, przy
za³o¿onej temperaturze parowania/
skraplania czynnika ch³odniczego
to/tk =-10/+45oC);
• obieg „minusowy” (o ³¹cznej wydajnoœci ch³odniczej ok. 40 kW,
przy za³o¿onej temperaturze parowania/skraplania czynnika ch³odniczego to/tk =-35/+45 oC).
W pracy obu obiegów wykorzystywane s¹ dwa agregaty sprê¿arkowe (ka¿dy z trzema sprê¿arkami t³okowymi)
oraz dwa skraplacze powietrzne. Instalacja ch³odnicza wyposa¿ona jest w
modulacyjne zawory rozprê¿ne typu
AKV oraz system monitoringu i zapisu parametrów pracy obiegów ch³odniczych ADAP-KOOL® firmy Danfoss. W obu obiegach zainstalowane s¹
wêz³y do odzysku ciep³a przegrzania i
skraplania.
3.2 Odzysk ciep³a w uk³adzie temperatur „plusowych”
Z uk³adu „plusowego” odzyskiwane
jest zarówno ciep³o przegrzania jak i
ciep³o skraplania gor¹cych par czynnika ch³odniczego (rys. 14). Odzyskane w wymienniku ciep³o (ok. 90 kW)
s³u¿y do podgrzewania glikolu, który
zasila cztery nagrzewnice powietrzna.
S³u¿¹ one do podgrzewania powietrza
w hali sprzeda¿y sklepu.
3.3 Odzysk ciep³a w uk³adzie temperatur „minusowych”
Z uk³adu „minusowego” równie¿ odzyskiwane jest zarówno ciep³o przegrzania (ok. 10 kW) jak i ciep³o skraplania gor¹cych par czynnika ch³odni-

czego (ok. 30 kW). Odzyskane ciep³o
s³u¿y do podgrzewania ciep³ej wody
u¿ytkowej w dwóch podgrzewaczach
pojemnoœciowych (rys. 15), które zasilane s¹ wod¹ wodoci¹gow¹. W okresie obci¹¿enia szczytowego woda podgrzewana jest w trzecim podgrzewaczu za pomoc¹ wody c.o. grzanej kot³em gazowym.
Wnioski:
W instalacji „plusowej” do odzysku
ciep³a zastosowano uk³ad poœredni –
niesie to za sob¹ niekorzystne konsekwencje w postaci dodatkowych nak³adów energetycznych na przet³aczanie
czynnika poœrednicz¹cego w wymianie ciep³a. Ponadto spada efektywnoœæ
wymiany ciep³a i pojawiaj¹ siê straty.
Zasadne wyda³oby siê u¿ycie w tym
uk³adzie zbiornika akumulacyjnego do
bezpoœredniej wymiany ciep³a, zaopatrzonego w wymiennik z podwójnymi
œciankami (rys. 11) chroni¹cymi wodê
przed ska¿eniem.
Oba uk³ady pod³¹czenia wymiennika do odzysku ciep³a i skraplacza
g³ównego, to uk³ady szeregowe.
Oprócz zasadniczej ich wady objawiaj¹cej siê sumowaniem spadków ciœnieñ
w obu wymiennikach, dochodzi jeszcze brak mo¿liwoœci odzysku ca³ego
ciep³a skraplania. Jest to niewskazane
z uwagi na to, ¿e do skraplacza g³ównego t³oczony by³by ju¿ czynnik w
postaci ciek³ej, co powodowa³oby
znaczne spadki ciœnienia. Pod³¹czenie
równoleg³e pozbawione jest tej wady
i pozwoli³oby na pe³ny odzysk ciep³a,
a tym samym poprawienie efektywnoœci zastosowanej poœredniej wymiany
ciep³a przy odzysku ciep³a z uk³adu
„plusowego”.
S³usznie zdecydowano w tym przypadku o odzysku ciep³a na cele ogrzewania powietrznego z uk³adu obs³uguj¹cego urz¹dzenia „plusowe” – zapotrzebowanie na ciep³o jest tutaj wybitnie sezonowe, a bardziej sta³e w czasie zapotrzebowanie na ciep³¹ wodê
u¿ytkow¹ korzystniej wp³ywa na pracê uk³adu „minusowego” i poprawê
jego efektywnoœci, poprzez obni¿enie
i ustabilizowanie ciœnienia skraplania.
W³aœciwie post¹piono równie¿ oddzielaj¹c odzysk ciep³a przegrzania od odzysku ciep³a skraplania z uk³adu „plu-

sowego”, uzyskuj¹c tym sposobem
dwa strumienie wody o ró¿nych temperaturach. Jest to szczególnie zalecane przy zastosowaniu zbiorników do
grzania c.w.u. (strumieñ „zimniejszy”
podgrzewa wstêpnie wodê wodoci¹gow¹ w dolnej czêœci zbiornika, a strumieñ „cieplejszy” dogrzewa j¹ do wy¿szych temperatur w górnej czêœci
zbiornika).

4. WIELKOŒÆ CIEP£A PRZEGRZANIA GOR¥CYCH PAR
I CIEP£A SKRAPLANIA
System ADAP-KOOL® firmy Danfoss, nadzoruj¹cy dzia³anie instalacji
ch³odniczej w przedstawionym obiekcie, monitoruje oraz rejestruje podstawowe parametry jej pracy. Zgromadzone w pamiêci sterownika dane umo¿liwi³y przeprowadzenie poni¿szej analizy (rys. 16 i 17).
4.1 Przy zmiennych obci¹¿eniach
cieplnych w ci¹gu roku
Zarówno w obiegu „plusowym” (rys.
18), jak i „minusowym” (rys. 19) zmiany iloœciowe wartoœci ciep³a przegrzania nie s¹ znacz¹ce.
WyraŸne widaæ to w ich procentowym zestawieniu w tabeli 2. Wahania
iloœci ciep³a skraplania nie przekraczaj¹ 3-4% w ci¹gu roku. Natomiast
w przypadku wysokotemperaturowego ciep³a przegrzania rozbie¿noœci w
niektórych miesi¹cach w ci¹gu roku w
obiegu „plusowym” siêgaj¹ nawet
23%.
4.2 Przy zmiennych obci¹¿eniach
cieplnych w cyklu dobowym
Analiza zachowania obu uk³adów
ch³odniczych pozwoli³a za³o¿yæ ich
pracê z obni¿on¹ o 15% wydajnoœci¹
przez 6 godzin na dobê w porze nocnej.
W obu przypadkach dzia³ania uk³adu plusowego (tab. 3), wielkoœæ ciep³a
przegrzania oraz ciep³a skraplania „zachowuje siê” podobnie jak wydajnoœæ
ch³odnicza – spada o mniej wiêcej
15%. Analogicznie sytuacja wygl¹da
w przypadku obiegu „minusowego”.
W zwi¹zku z tym, ¿e spadek wydajnoœci ch³odniczej nastêpuje w godzinach

nocnych (miêdzy godzin¹ 23:00 a
6:00), jego negatywne skutki wp³ywaj¹ce na poziom odzyskiwanego ciep³a,
nie s¹ a¿ tak odczuwalne. W tych godzinach sklep jest nieczynny, personel
jest w wiêkszoœci nieobecny, st¹d te¿
zapotrzebowanie np. na ciep³o czy
ciep³¹ wodê spada.
4.3 Przy ró¿nych parametrach odzyskiwanego ciep³a
Poni¿ej przedstawione zosta³y wyniki
obliczeñ dla obu uk³adów ch³odniczych pracuj¹cych w warunkach obni¿onej (t k=25 oC) i podwy¿szonej
(tk=45oC) temperatury (czyli zarazem
ciœnienia) skraplania.
W przypadku uk³adu „plusowego”
podwy¿szenie temperatury skraplania
powoduje wzrost temperatury t³oczenia a¿ o ponad 20oC (tab. 4). Roœnie
tak¿e nieznacznie ciep³o skraplania
oraz (wyraŸniej) ciep³o przegrzania.
Jednak¿e jest to okupione prawie dwukrotnym wzrostem zapotrzebowania
mocy napêdowej sprê¿arki, dwukrotnie te¿ maleje wspó³czynnik wydajnoœci ch³odniczej. Identyczna sytuacja
ma miejsce w przypadku uk³adu „minusowego” (tab. 5).
Wnioski
Zmiany wartoœci ciep³a skraplania w
cyklu rocznym w obu uk³adach ch³odniczych nie s¹ znaczne; tylko w przypadku ciep³a przegrzania wystêpuj¹
zauwa¿alne wahania (w uk³adzie „plusowym” spowodowane g³ównie wahaniami ciœnienia skraplania, bêd¹cego
efektem sezonowego odzysku ciep³a z
tego uk³adu). Ma³a wra¿liwoœæ obci¹¿enia cieplnego obiektu na roczny cykl
zmian temperatur powietrza wynika z
tego, ¿e wiêkszoœæ odbiorów ch³odu
stanowi¹ meble ch³odnicze ustawione
wewn¹trz ogrzewanego sklepu, które
pozostaj¹ w du¿ym stopniu niewra¿liwe na warunki zewnêtrzne. Obni¿enie
zapotrzebowania na wydajnoœæ ch³odnicz¹ w godzinach nocnych, a w wyniku tego spadek iloœci ciep³a przegrzania i ciep³a skraplania, zbiega siê z
dobowym zmniejszeniem zapotrzebowania na ciep³o w ca³ym obiekcie.
„Ci¹g³y” odzysk ciep³a z uk³adu „minusowego” korzystnie wp³ywa na jego
pracê: pomaga stabilizowaæ ciœnienie

skraplania w ci¹gu ca³ego roku (rys.
17), dziêki czemu stosunkowo niska
dla tego obiegu wartoœæ wspó³czynnika wydajnoœci ch³odniczej nie ulega
wiêkszemu obni¿eniu. Analiza teoretyczna przypadku sztucznego podwy¿szenia temperatury skraplania w celu
uzyskania ciep³a o wy¿szych parametrach termicznych, ujawnia niekorzystne energetycznie konsekwencje, odzwierciedlone poprzez znaczny spadek
wartoœci wspó³czynnika wydajnoœci
ch³odniczej.

5. OCENA EKONOMICZNA
WYBRANYCH WARIANTÓW
ODZYSKU CIEP£A W INSTALACJACH CH£ODNICZYCH
Rys. 18. Wykres zmian wielkości ciepła skraplania i ciepła przegrzania w „plusowej”
instalacji chłodniczej w cyklu rocznym

Rys. 19. Wykres zmian wielkości ciepła skraplania i ciepła przegrzania w „minusowej”
instalacji chłodniczej w cyklu rocznym

Rys. 20. Roczne wielkości ciepła skraplania, ciepła przegrzania oraz mocy napędowej
sprężarek obu obiegów chłodniczych

Analiza rocznych zmian ciep³a przegrzania oraz ciep³a skraplania obiegów
ch³odniczych pracuj¹cych w supermarkecie, pozwoli³a obliczyæ ca³oroczne
ich wielkoœci (rys. 20).
W obliczeniach ekonomicznych
wziêto pod uwagê oszczêdnoœci wynikaj¹ce z zastosowania odzysku ciep³a wyra¿one w iloœci zaoszczêdzonego oleju opa³owego do kot³a zainstalowanego w obiekcie. Uwzglêdniono
tak¿e dodatkowe koszty inwestycyjne
poniesione w zwi¹zku z zainstalowaniem wêz³ów do odzysku ciep³a. Po
przeprowadzeniu wyliczeñ okaza³o siê,
¿e koszty inwestycyjne zwracaj¹ siê
ju¿ po 2-3 miesi¹cach pracy instalacji
(w sezonie grzewczym).
Innym wariantem przyjêtym do
obliczeñ by³o zast¹pienie modulacyjnych zaworów rozprê¿nych (wraz z
rozbudowanym systemem ADAPKOOL®) termostatycznymi zaworami
rozprê¿nymi (wraz z podstawowym
modu³em rejestracji temperatur w
ch³odzonych przestrzeniach). Przyjêto tak¿e sztuczne podniesienie ciœnienia skraplania do poziomu +45oC. W
takim przypadku koszty inwestycyjne
w odniesieniu do armatury s¹ prawie
o po³owê mniejsze, a odzysk ciep³a jest
nadal op³acalny. Jednak¿e po niespe³na dwóch latach pracy instalacji przewaga ta zostaje zniwelowana na skutek wy¿szych w tym przypadku kosztów energii elektrycznej, s³u¿¹cej do
napêdu sprê¿arek (tab. 4 i 5).

Tab. 1. Temperatura t³oczenia dla wybranych czynników ch³odniczych w zale¿noœci od temperatury parowania

Tab. 2. Procentowe udzia³y ciep³a skraplania i ciep³a przegrzania uk³adu „plusowego” i „minusowego” w odniesieniu do ich wartoœci maksymalnych w
ci¹gu roku

Kolejny rozpatrywany przypadek
to pozostawienie zaworów typu AKV,
sztuczne obni¿enie ciœnienia (tab. 4 i
5) oraz odzysk z obu obiegów samego
tylko ciep³a przegrzania. Brak odzysku
ciep³a skraplania zdecydowanie redukuje zyski finansowe w porównaniu do
sytuacji wyjœciowej. Spadaj¹ równie¿
roczne koszty energii u¿ytej do napêdu sprê¿arek, lecz w przypadku obiegu „minusowego” spadek ten jest prawie niezauwa¿alny. Czas zwrotu kosztów armatury wêz³a do odzysku ciep³a
wyd³u¿a siê do prawie roku.

6. PODSUMOWANIE

Tab. 3. Wyniki obliczeñ dla dobowego cyklu dzia³ania uk³adu „plusowego”

Tab. 4. Wyniki obliczeñ dla uk³adu „plusowego”

Tab. 5. Wyniki obliczeñ dla uk³adu „minusowego”

• Zastosowanie termostatycznych
zaworów rozprê¿nych w miejsce
zaworów elektronicznych oraz
podwy¿szenie ciœnienia skraplania
daje pozytywne rezultaty w postaci wiêkszej iloœci odzyskiwanego
ciep³a (czyli zaoszczêdzonych pieniêdzy na paliwo grzewcze) i korzystniejszych jego parametrów
(wy¿sze temperatury). Niestety
rozwi¹zanie to posiada liczne
wady. Podwy¿szenie ciœnienia
skraplania skutkuje nieefektywn¹
prac¹ ca³ego urz¹dzenia ch³odniczego, bowiem powoduje zwiêkszenie zapotrzebowania na energiê
napêdow¹. Ponadto prowadzi do
przyspieszonego zu¿ycia (wiêksza
rozpiêtoœæ wartoœci ciœnieñ roboczych bardziej obci¹¿a sprê¿arkê).
Ni¿szy koszt wyposa¿enia instalacji w zawory termostatyczne zostaje bardzo szybko zniwelowany
przez du¿e nak³ady energetyczne
poniesione na pracê ca³ego uk³adu.
Na ich wzrost nak³ada siê tak¿e
brak kompleksowego elektronicznego nadzoru nad dzia³aniem instalacji, niemo¿noœæ szybkiego reagowania na dynamicznie zmieniaj¹ce siê warunki i dostosowywanie
do nich jej poszczególnych elementów.
• Znaczne obni¿enie ciœnienia
skraplania i odzysk tylko samego ciep³a przegrzania korzystnie
wp³ywa na warunki pracy urz¹dzenia ch³odniczego i obni¿a
jego energoch³onnoœæ. W takiej

sytuacji mo¿e jednak powstaæ
problem z sensownym zagospodarowaniem odzyskiwanego ciep³a, gdy¿ jego iloœæ jest ma³a, a
ponadto charakteryzuje siê ono
relatywnie nisk¹ temperatur¹.
• W przypadku odzyskiwania ciep³a
na potrzeby podgrzewania c.w.u.
oraz (lub) c.o. nale¿y w miarê mo¿liwoœci korzystaæ zarówno z ciep³a
skraplania (które umo¿liwia wstêpne podgrzanie wody) oraz z ciep³a
przegrzania (do powolnego dogrzewania wody w zbiornikach akumulacyjnych do wy¿szych temperatur).
• W celu wykorzystywania ciep³a na
potrzeby ogrzewania powietrznego
(nagrzewnice powietrza) najrozs¹dniejsze wydaje siê odzyskiwanie samego ciep³a przegrzania, które z racji wy¿szej temperatury
mo¿e zapewniæ wy¿sze wydajnoœci nagrzewnic (ni¿ w przypadku
po³¹czenia z ciep³em skraplania o
ni¿szej temperaturze).
• Przy wyborze instalacji, z której
odzyskiwane ma byæ ciep³o przegrzania i/lub ciep³o skraplania,
warto zwróciæ uwagê na sta³oœæ/
zmiennoœæ zapotrzebowania na nie
w danym obiekcie. Cele grzewcze
(np. podgrzewanie wody c.o. czy
dla nagrzewnic powietrza) charakteryzuj¹ siê sezonowoœci¹ zapotrzebowania na ciep³o, zupe³nie
rozbie¿n¹ ze zmiennoœci¹ oddawania ciep³a do otoczenia przez
skraplacz urz¹dzenia ch³odniczego. Nale¿y wtedy korzystaæ z
obiegów charakteryzuj¹cych siê
ma³¹ rozpiêtoœci¹ ciœnieñ roboczych, pracuj¹cych z du¿ymi
wartoœciami wspó³czynnika wydajnoœci ch³odniczej. Natomiast
odzysk ciep³a na cele o bardziej

sta³ym zapotrzebowaniu na ciep³o (np. podgrzewanie ciep³ej
wody u¿ytkowej czy glikolu
chroni¹cego grunt pod komor¹
mroŸnicz¹ przed zamarzniêciem),
powinno siê prowadziæ z obiegów
o niskiej sprawnoœci i du¿ej rozpiêtoœci ciœnieñ roboczych. Pomaga to stabilizowaæ i obni¿aæ ciœnienie skraplania przez ca³y czas pracy urz¹dzenia, zwiêkszaj¹c jego
efektywnoœæ.
• Inwestycja w odzysk ciep³a przegrzania i ciep³a skraplania (nawet
w tak niekorzystnych warunkach
pracy instalacji ch³odniczej, jak w
analizowanym przyk³adzie z termostatycznymi zaworami rozprê¿nymi i podwy¿szonym ciœnieniem
skraplania) zwraca siê w doœæ krótkim okresie czasu. Koniecznym
warunkiem do osi¹gniêcia tego
celu jest w pierwszej kolejnoœci zadbanie o efektywn¹ i energooszczêdn¹ pracê urz¹dzenia ch³odniczego, a dopiero potem poszukiwanie mo¿liwych zastosowañ odzyskiwanego ciep³a, z zastrze¿eniem
nienaruszalnoœci podstawowych
parametrów pracy obiegu ch³odniczego.
• Odzysk ciep³a z instalacji ch³odniczej wydaje siê byæ ekonomicznie korzystny w porównaniu z
urz¹dzeniami grzewczymi, zasilanymi tradycyjnymi noœnikami
energii (olej opa³owy, gaz ziemny, pr¹d elektryczny). Przy zachowaniu warunku efektywnej
pracy urz¹dzenia ch³odniczego,
po okresie zwrotu inwestycji zyskujemy „darmowy” strumieñ
ciep³a, wspomagaj¹cy lub nawet
w ca³oœci zastêpuj¹cy pracê urz¹dzeñ grzewczych zasilanych w
sposób tradycyjny.
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