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S t r e s z c z e n i e

Instalacje wentylacyjne i klimatyzacyjne umożliwiają utrzymanie wymaganych korzystnych 
parametrów komfortu cieplnego i środowiskowego w miejscach pobytu i wypoczynku czło-
wieka. Kształtowanie tych parametrów za pomocą odpowiednio wyposażonych instalacji jest 
bardzo ważnym zadaniem. W artykule zostały przedstawione dwa procesy zachodzące w in-
stalacjach przeznaczonych do uzdatniania powietrza: oziębianie z równoczesnym odwilżaniem 
powietrza oraz odzysk ciepła i wilgoci.

Słowa kluczowe: oziębianie z odwilżaniem, odzysk ciepła i wilgoci

A b s t r a c t

Installations for air conditioning enable to keep advantages parameters of  thermal comfort 
within doors. Molding of these parameters by air conditioning units is a very important task.
In the paper two processes of air conditioning presented: cooling with drying and recovery of 
heat and moisture.

Keywords: cooling with drying, recovery of heat and moisture
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1.  Oziębianie i odwilżanie powietrza

Instalacje do odwilżania powietrza zmniejszają zawartość wilgoci w powietrzu. Zmniej-
szenie zawartości wilgoci możliwe jest dzięki dwóm zasadniczo różniącym się metodom. 
Pierwsza z nich to obniżanie temperatury powietrza dostatecznie zimnym czynnikiem zięb-
niczym o temperaturze poniżej punktu rosy powietrza. Towarzyszy temu wykraplanie się 
wilgoci z powietrza na zimnej powierzchni żeber i rurki (tzw. przepony). Jest to tzw. metoda 
kondensacyjna. Odwilżanie powietrza występuje wówczas, gdy temperatura ścianki prze-
pony lub powierzchni kropel jest niższa od temperatury punktu rosy powietrza opuszcza-
jącego oziębiacz powietrza (tść < tR) [4]. Temperaturę rosy w procesach klimatyzacyjnych 
można osiągnąć w oziębiaczach powietrza za pomocą sztucznego chłodzenia, czyli ozię-
biania. Druga metoda odwilżania powietrza to absorpcja pary wodnej z powietrza przez hi-
groskopijne materiały stałe, jak żel krzemionkowy (silikażel) albo higroskopijne roztwory 
soli, jak chlorek potasu  i inne. Jest to tzw. metoda absorpcyjna. Odwilżanie powietrza do 
celów klimatyzacyjnych stosuje się do pomieszczeń pobytu ludzi, w przemyśle chemicz-
nym, farmaceutycznym, elektrotechnicznym i wszędzie tam, gdzie potrzebne jest powietrze 
o możliwie niskiej zawartości wilgoci [1]. Oziębiacze powietrza stosowane do oziębiania 
i do odwilżania powietrza, stanowią element wyposażenia instalacji ziębniczej w klimaty-
zacji. Na rysunku 1 przedstawiono schemat hydrauliczny połączenia oziębiacza powietrza 
z agregatem ziębniczym.

Rys. 1. Schemat instalacji ziębniczej łączącej oziębiacz powietrza z agregatem ziębniczym
Fig. 1. Scheme of  the cooling  installation  with air cooler and refrigeration unit

W zależności od rodzaju konstrukcji oziębiacze powietrza dzieli się następująco:
– oziębiacze powierzchniowe (przeponowe),
– oziębiacze bezprzeponowe (tzw. komory zraszania),
– oziębiacze o konstrukcji kombinowanej.
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Rys. 2. Ideowy schemat oziębiacza powietrza powierzchniowego
Fig. 2. Scheme of superficial  air cooler

W oziębiaczu powierzchniowym (rys. 2) oziębiane powietrze oddzielone jest od czynnika 
ziębniczego lub od cieczy ziębiącej (woda lub roztwór wodny glikolu) ścianką rur gładkich 
lub ożebrowanych (lamelowanych). Zewnętrzne powierzchnie, ożebrowane np. płycinami, 
umożliwiają wyjątkowo zwartą konstrukcję oziębiacza i dlatego ten rodzaj oziębiaczy po-
wietrza jest najczęściej stosowany w klimatyzatorach [3].

W oziębiaczach bezprzeponowych oziębiane powietrze ma bezpośredni kontakt z rozpy-
loną wodą.

T a b e l a  1
Parametry działania oziębiaczy powietrza w systemach klimatyzacyjnych

Parametry powietrza przed oziębiaczem
Faza 

wykroplonej 
pary wodnej

Zdolność
odwilżania 
powietrzatemperatura

tp, [°C]
wilgotność 
względna
φp, [%]

temperatura 
punktu rosy
tr, [°C]

Klimatyzacja
komfortu

Klimatyzacja
pomieszczeń
w przemyśle
spożywczym

20–30

10–15

40–60

70–90

6–21

5–13
Skropliny

(woda)
duża

Oziębiacz powierzchniowy konstrukcyjnie stanowi zespół równolegle ułożonych odcin-
ków rur ożebrowanych połączonych kolanami w tzw. wężownicę (rys. 3). Kolana z rurami 
łączy się przez lutowanie, spawanie lub klejenie, w zależności od rodzaju materiału. Klejenie 
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jest obecnie najnowocześniejszą, mało pracochłonną technologią umożliwiającą stosowanie 
rur aluminiowych zamiast miedzianych.

Rurki oziębiaczy dla obecnie stosowanych cieczy ziębiących i czynników ziębniczych 
(ziębników) wykonywane są z miedzi, mosiądzu, aluminium lub stali, a dla amoniaku ze stali 
i aluminium. Rurki mogą być wyposażone w żebra spiralne – nacinane, nasadzane – okrągłe 
lub kwadratowe, spiralne nawijane oraz w płyciny lamelowane. Aby uzyskać intensyfikację 
procesu wymiany ciepła, wykonuje się lamelowane żebra o zmiennej podziałce lub w postaci 
fal i zygzaków, co zwiększa stopień burzliwości przepływu oraz przeciwdziała tworzeniu się 
warstwy przyściennej [3].

Rys. 3. Powierzchniowe oziębiacze powietrza (parowacze)
Fig. 3. Superficial air cooler – evaporator

Sprawność (efektywność) cieplna powierzchni ożebrowanej w praktyce zależy od do-
brego kontaktu między żebrem a zewnętrzną powierzchnią rury, który zapewnia się przez 
hydrauliczne roztłaczanie rury ożebrowanej lub przez przetłaczanie przez nią kulki stalowej 
o większej średnicy od średnicy rury. Odpowiedni kontakt cieplny żeber i rury można uzy-
skać nakładając ponadto warstwę antykorozyjnego pokrycia na zewnętrzną powierzchnię 
oziębiacza (ocynkowanie, anodowanie, eloksalowanie i inne).

Obecnie do konstruowania oziębiaczy wykorzystuje się specjalistyczne oprogramowa-
nie komputerowe. Modele numeryczne pozwalają testować wirtualne oziębiacze w różnych 
warunkach działania, jeszcze przed ich produkcją. Produkcja natomiast odbywa się w opar-
ciu o nowoczesne technologie i materiały. Nowoczesne laboratoria umożliwiają wykonanie 
niezbędnych badań eksperymentalnych dla weryfikacji jeszcze niedoskonałych modeli nu-
merycznych [1].

2.  Odzysk ciepła i wilgoci w instalacjach wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

Występujący w Polsce w ostatnich latach ciągły wzrost cen energii elektrycznej związany 
z aktualną polityką energetyczną państwa wpływa na zmianę sposobu myślenia inwestorów 
i projektantów przy podejmowaniu decyzji dotyczących wyboru rozwiązań systemu wenty-
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lacji lub klimatyzacji. Urządzenia wentylacyjne i klimatyzacyjne wymagają znacznych ilości 
ciepła i zimna do uzdatniania powietrza zewnętrznego, co wiąże się z wysokimi kosztami 
eksploatacyjnymi ponoszonymi przez użytkownika instalacji. Wraz z powietrzem usuwanym 
z pomieszczenia tracone są duże ilości ciepła. Jest to szczególnie widoczne przy wentylacji 
dużych obiektów. Znaczne zmniejszenie zapotrzebowania energii można uzyskać przez za-
stosowanie odzysku ciepła zawartego w usuwanym powietrzu. W niektórych zakładach prze-
mysłowych występują urządzenia wymagające znacznych ilości powietrza świeżego, przy 
czym z powietrzem usuwanym tracone są duże ilości ciepła technologicznego.

W celu stosowania wentylacji z odzyskiem ciepła jest dostarczenie świeżego powietrza 
w sposób zapewniający komfort cieplny przy jednoczesnym oszczędzaniu energii dzięki 
zastosowaniu rekuperatora wykorzystującego ciepło zawarte w powietrzu wywiewanym 
do wstępnego podgrzania powietrza nawiewanego. W szczególności odzyskiwanie ciepła 
powinno być stosowane w biurach, zakładach gastronomicznych, zakładach przemysło-
wych [6].

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie wa-
runków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, wprowadza 
określenia definiujące, kiedy powinien być stosowany odzysk ciepła.

W instalacjach wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej lub klimatyzacji o wy-
dajności co najmniej 10 000 [m3/h] należy stosować urządzenia do odzyskiwania ciepła z po-
wietrza nawiewanego.

Ponadto urządzenia do odzyskiwania ciepła powinny mieć zabezpieczenia ograniczające 
przenikanie między wymieniającymi ciepło strumieniami powietrza.

Stosowanie odzysku ciepła wiąże się z większymi nakładami inwestycyjnymi, jak rów-
nież z inną specyfiką prowadzenia kanałów, jednak oszczędności energii cieplnej zapewniają 
szybki zwrot poniesionych kosztów. W Polsce do niedawna jedyną formą odzysku ciepła 
stanowiła recyrkulacja polegająca na nawiewie do pomieszczeń mieszaniny powietrza wy-
wiewanego i świeżego. Metoda ta pozwalała na zmniejszenie zapotrzebowania energii ciepl-
nej, jednak prowadziła do obniżenia jakości parametrów powietrza w pomieszczeniu, gdyż 
zawracane do pomieszczeń z wywiewu powietrze było już obciążone zanieczyszczeniami 
wydzielanymi w pomieszczeniach. Dodatkowo w większości procesów technologicznych 
stosowanie recyrkulacji jest niemożliwe ze względu na występujące zanieczyszczenia po-
wietrza i cały strumień powietrza pobierany jest z zewnątrz. W niektórych krajach recyrku-
lacja nie jest traktowana jako odzysk ciepła.

Obecnie instalacje z odzyskiem ciepła są coraz częściej stosowane w obiektach przemy-
słowych, szpitalach, hotelach, wszelkiego rodzaju obiektach użyteczności publicznej.

Korzyści wynikające z zastosowania odzysku ciepła można rozpatrywać w skali pojedyn-
czego użytkownika, który uzyskuje znaczne obniżenie kosztów eksploatacyjnych, jak rów-
nież w skali globalnej w aspekcie ekologicznym, ponieważ ilość spalanego paliwa dla pokry-
cia zapotrzebowania na ciepło, a co za tym idzie zanieczyszczenie środowiska zmniejsza się.

2.1. Zasada działania urządzeń do odzysku ciepła
Zasada działania urządzeń do odzysku ciepła jawnego opiera się na wykorzystaniu róż-

nicy temperatur  i entalpii pomiędzy strumieniem powietrza wywiewanego z pomieszczenia 
i strumieniem powietrza nawiewanego do pomieszczenia.
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Urządzenia do odzysku ciepła jawnego i utajonego (odzysk wilgoci) wykorzystują rów-
nież zjawisko kondensacji i absorpcji. W urządzeniach tych spotyka się dwa znane z teorii 
wymiany ciepła procesy: rekuperację i regenerację.

Rekuperacja –proces, który zachodzi wówczas, gdy strumienie powietrza nawiewanego 
i wywiewanego nie mają ze sobą bezpośredniego kontaktu, a wymiana ciepła zachodzi przez 
przeponę oddzielającą oba strumienie powietrza. Nie zachodzi tutaj odzysk wilgoci z powie-
trza wywiewanego. Wymiennikami, w których wykorzystuje się ten proces, są wymienniki 
krzyżowe, rury cieplne i wymienniki z czynnikiem pośredniczącym.

Regeneracja –proces zachodzący, gdy strumienie powietrza nawiewanego i wywiewa-
nego na zmianę omywają tę samą powierzchnię wymiennika. Pozwala to nie tylko na wymia-
nę ciepła, ale również na odzysk wilgoci. Proces ten wykorzystywany jest między innymi w 
rotacyjnym wymienniku ciepła.

Pracę wymiennika do odzysku ciepła należy rozpatrywać zarówno dla warunków zimo-
wych, gdy do zmniejszenia mocy cieplnej potrzebnej do podgrzania powietrza świeżego wy-
korzystuje się część ciepła zawartego w powietrzu wywiewanym, jak i dla warunków letnich, 
gdy wymiennik schładza wstępnie powietrze, a co za tym idzie zmniejsza moc potrzebną do 
oziębiania  powietrza świeżego do zadanej temperatury.

Na wielkość uzyskanych oszczędności energetycznych największy wpływ ma sprawność 
(efektywność) odzysku ciepła zastosowanego wymiennika. Definicja sprawności wymien-
nika do odzysku ciepła wynika z bilansu mocy. Moc cieplna dopływająca z powietrzem 
zewnętrznym przed wymiennikiem wynosi Φ1,  a moc zawarta w powietrzu zewnętrznym 
za wymiennikiem wynosi Φ2. Odpowiednio moc cieplna w powietrzu wywiewanym przed 
wymiennikiem Φ3, a za wymiennikiem Φ4 (rys. 3). W przypadku niezastosowania odzysku 
ciepła, moc cieplną traconą z wywiewanym powietrzem wentylacyjnym określa:

 Φt = Φ3 – Φ1 (2.1)

W przypadku zastosowania odzysku ciepła wyniesie natomiast:

 Φ0 = Φ2 – Φ1 = Φ3 – Φ4 (2.2)

Rys. 3. Schemat funkcjonalny wymiennika obrotowego
Fig. 3. Functional scheme of rotatable h eat exchanger
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Stosunek odzyskanej w przemianie 1–2 mocy cieplnej do mocy możliwej do odzyskania 
przy t4 = t1 nazywa się sprawnością odzysku ciepła całkowitego (entalpii) wymiennika, ηh:

 ηh
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−
−
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Φ Φ
Φ Φ
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Oznaczając strumień masowy powietrza zewnętrznego przez mz
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Zakładając, że strumienie masowe powietrza zewnętrznego i usuwanego przepływające 
przez wymiennik są w przybliżeniu równe m mz w

• •= ,  otrzymuje się:

 ηh
h h
h h

=
−
−

2 1

3 1
 (2.5)

Indeksy:
1 – powietrze nawiewane przed wymiennikiem ciepła,
2 – powietrze nawiewane za wymiennikiem ciepła,
3 – powietrze wywiewane przed wymiennikiem ciepła,
4 – powietrze wywiewane za wymiennikiem ciepła,

gdzie:
ηt – sprawność odzysku ciepła jawnego,
ηx – sprawność odzysku wilgoci,

W praktyce inżynierskiej wyróżniamy następujące sposoby odzysku ciepła:
1.  Bez czynnika pośredniczącego:

– recyrkulacja,
– regeneracyjny obrotowy wymiennik ciepła,
– krzyżowo płytowy wymiennik ciepła.

2.  Z czynnikiem pośredniczącym:
– rura cieplna,
– wymiennik ciepła glikolowy,
– pompa ciepła.

2.2. Sposoby odzysku ciepła bez cieczy pośredniczącej

Do tej grupy zalicza się trzy sposoby odzysku ciepła, którymi są:
– recyrkulacja, uznawana za odzysk ciepła tylko w szczególnych przypadkach,
– regeneracyjny wymiennik obrotowy – zarówno z odzyskiem wilgoci, jak i bez jej odzysku,
– rekuperacyjny wymiennik przeponowy: płytowy lub rurowy.
Recyrkulacja powietrza

Polega ona na skierowaniu dużego strumienia powietrza wywiewanego z danego po-
mieszczenia ponownie do jego instalacji nawiewnej. Mieszanie się obu strumieni powietrza 
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odbywa się w komorze mieszania. Komorę tę tworzy przestrzeń, do której doprowadzany 
jest strumień powietrza zewnętrznego i pewna część powietrza wywiewanego z pomiesz-
czenia (powietrze recyrkulowane), a wyprowadzane jest z niej powietrze będące wynikiem 
wymieszania się tych strumieni. Powietrze to jest następnie nawiewane do pomieszczenia. 
Jego parametry zależą od stanu powietrza zewnętrznego i udziału strumienia powietrza re-
cyrkulowanego w powietrzu nawiewanym. Z uwagi na rygorystyczne przepisy sanitarne 
w klimatyzacji niektórych pomieszczeń nie można stosować takiego rozwiązania. Nie ulega 
wątpliwości, że recyrkulacja jest jedną z najtańszych metod odzysku ciepła, wciąż jeszcze 
często stosowaną. Centrale wentylacyjne z recyrkulacją były pierwszymi urządzeniami, 
które odzyskiwały ciepło z powietrza wywiewanego. Obecnie ze względu na coraz wyższe 
wymagania dotyczące czystości powietrza w pomieszczeniach, w nowych obiektach jest to 
sposób coraz rzadziej wykorzystywany [6].

Regeneracyjny obrotowy wymiennik ciepła
Ciepło jest w tym przypadku przekazywane dzięki wprawieniu wirnika tego wymiennika 

w ruch obrotowy. Wypełnienie wirnika odbiera ciepło ze strumienia powietrza wywiewane-
go i przekazuje je do powietrza nawiewanego w warunkach zimowych, natomiast w okresie 
lata przepływ ciepła odbywa się w kierunku przeciwnym. Możliwy jest zatem w tym urzą-
dzeniu odzysk ciepła zimą i odzysk zimna latem. Budowa i zasada działania obrotowego 
wymiennika ciepła została przedstawiona na rysunku 5. W obudowie wykonanej z blachy 

Rys. 5. Schemat ideowy regeneracyjnego, obrotowego wymiennika ciepła: 1 – obudowa, 2 – wirnik, 
3 – silnik elektryczny z przekładnią pasową, 4 – śluza

Fig. 5. Scheme of regeneration rotary heat exchanger: 1 – enclosure 2 – rotor,  
3 – electric motor with belt transmission, 4 – lock
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stalowej (1) jest umieszczony wirnik (2) z wypełnieniem akumulacyjnym, napędzany silni-
kiem elektrycznym (3) przez przekładnię pasową. Przekrój czołowy wymiennika jest podzie-
lony na trzy części, z których dwie (górna i dolna) są przeznaczone dla przepływu strumieni 
powietrza wymieniających ciepło, trzecia zaś stanowi śluzę (4). Zastosowanie śluzy wynika 
z potrzeby ciągłego przemywania masy akumulacyjnej powietrzem zewnętrznym, w celu 
zapobieżenia przedostawaniu się zanieczyszczeń z powietrza wywiewanego do strumienia 
powietrza nawiewanego. W obrotowych wymiennikach ciepła jawnego stosuje się najczę-
ściej wypełnienia metalowe. Przykładem takiego wypełnienia jest wirnik wykonany z profi-
lowanych blach aluminiowych lub stalowych.

Wymienniki rotacyjne mogą być stosowane tylko tam gdzie dozwolone są niewielkie 
przecieki powietrza usuwanego do powietrza nawiewanego. Wymienników tych nie można 
instalować w instalacjach, w których tego typu przecieki są niedopuszczalne, np. klimaty-
zacja sal operacyjnych lub wentylacja kuchni, w której są wydzielane intensywne zapachy. 
Wymienników rotacyjnych nie powinno się też stosować do wentylacji basenów, gdyż istnie-
je możliwość zawrócenia do pomieszczeń odebranej wilgoci. Ponadto nie można stosować 
rotacyjnych wymienników ciepła z wirnikiem niehigroskopijnym, jeżeli na powierzchni wy-
miennika będzie występowała kondensacja, a w powietrzu usuwanym znajdują się związki 
chemiczne rozpuszczalne w wodzie [5].

Krzyżowo-płytowy wymiennik ciepła
Wymiennik krzyżowo-płytowy jest rekuperatorem, w którym wymiana ciepła odbywa 

się za pośrednictwem przepony (powierzchni) oddzielającej powietrze zimne od ciepłego. 
W tego typu wymiennikach stosuje się przepływ krzyżowy, tzn. strumień powietrza ciepłego 
przepływa prostopadle do strumienia powietrza zimnego. Przepony najczęściej wykonane są 
z blachy stalowej lub aluminiowej. Są one oksydowane w wymiennikach przeznaczonych do 
działania w agresywniejszym środowisku.

Rys. 6. Schemat ideowy płytowego wymiennika ciepła: 1 – powietrze świeże (nawiewane), 
2 – powietrze wywiewane

Fig. 6. Scheme of cross-flow heat exchanger: 1 – fresh air, 2 – exhausted air
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Właściwości cieplne powietrza powodują, że współczynniki wnikania ciepła mają nie-
wielkie wartości, co ogranicza wydajność z jednostki powierzchni wymieniającej ciepło. 
Dążenie do poprawy wydajności cieplnej, przy ograniczeniu wymiarów gabarytowych oma-
wianych wymienników, pociąga za sobą konieczność rozwijania powierzchni wymiany cie-
pła, zarówno po stronie płynu oddającego ciepło, jak i po stronie ogrzewanego powietrza.

Interesującą odmianą wymiennika krzyżowo-płytowego jest aparat płytowy, w którym 
przekazywanie ciepła następuje w wyniku procesu jego przenikania przez ścianki kanalików 
utworzonych z karbowanej folii aluminiowej. Schemat takiego wymiennika pokazano na 
rysunku 6.

Typowe zastosowanie wymienników krzyżowych to instalacje wentylacyjne i klimaty-
zacyjne kuchni, zakładów chemicznych i farmaceutycznych, laboratoriów, szpitali. Kon-
strukcja wymiennika nie pozwala na wymianę wilgoci pomiędzy strumieniami powietrza 
nawiewanego i usuwanego. Zmianę wydajności wymiennika realizuje się za pomocą dwóch 
sprzężonych ze sobą przepustnic: obejściowej (by pass) i na wlocie do wymiennika, które re-
gulują wielkość strumienia powietrza nawiewanego (zewnętrznego) przepływającego przez 
wymiennik.

2.3. Odzysk ciepła z czynnikiem pośredniczącym

Do tej grupy urządzeń zalicza się:
– rurę ciepła (heat pipe) z wypełnieniem kapilarnym lub z rozwiniętą powierzchnią 

wewnętrzną,
– odzysk ciepła z cieczą pośredniczącą – wymiennik ciepła  wodny, glikolowy lub 

olejowy,
– pompy ciepła – sprężarkowe lub absorpcyjne.

Rura cieplna (heat pipe)
Rury cieplne znane są w technice od 1942 r., a pierwsza opatentowana rura cieplna mia-

ła zastosowanie w instalacjach ziębniczych. Na większą skalę wprowadzono rury cieplne 
w przemyśle w latach sześćdziesiątych. Jest to technicznie proste urządzenie o względnie 
wysokiej efektywności energetycznej służące do transportu ciepła. Właśnie dzięki możliwo-
ści zastosowania i działania w szerokim zakresie temperatur, począwszy od kriogenicznych 
(< –243°C) do wysokotemperaturowych działających w temperaturach (> 2000°C ) rury 
cieplne znalazły zastosowanie w gałęziach przemysłu chemicznego, spożywczego, klimaty-
zacji i technice chłodniczej. Rury ciepła budowane są w szerokim zakresie wymiarów geo-
metrycznych (d = 0,0001 – 0,5 m, l = 0,12 – 10 m), przy czym swoim wyglądem nie zawsze 
przypominają rurę. Składają się one  z trzech głównych części: sekcji parowacza i skraplacza 
– w których zachodzą przemiany fazowe płynów i sekcji adiabatycznej rozdzielającej sekcje 
parowacza i skraplacza. Rury cieplne  mogą być zorientowane w pionie, poziomie, nachylo-
ne pod dowolnymi kątami i przybierać dowolne kształty. Budowane są z wypełnieniem, bez 
wypełnienia, o wszelkiego rodzaju zmodyfikowanych powierzchniach i technologiach wy-
konania. Cel jednak jest zawsze ten sam – transport ciepła. Płyn transportujący ciepło cyrku-
luje pomiędzy sekcjami pod wpływem sił kapilarnych, siły grawitacyjnej, elektrostatycznej 
lub osmotycznej. Szczególnym przypadkiem jest rura cieplna działająca pod wpływem sił 
grawitacji, która nazywana bywa często zamkniętym dwufazowym termosyfonem. Termo-
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syfon jest stosowany ze względu na większe zdolności do transportu ciepła oraz mniejsze 
opory przewodzenia, dzięki czemu znalazł zastosowanie w instalacjach klimatyzacyjnych.

Rys. 7. Zasada działania rury cieplnej: a) układ grawitacyjny, b) układ kapilarny
Fig. 7. Scheme of heat pipe: a) gravitation system, b) capillarity system

Zasada działania rury cieplnej (rys. 7) jest bardzo prosta. Jedna jej część znajduje się 
w kanale nawiewnym, natomiast druga – w kanale wywiewnym powietrza klimatyzowane-
go. Ciepło pobrane w jednej części rury od powietrza wywiewanego powoduje odparowanie 
znajdującego się w niej ciekłego czynnika o niskiej temperaturze wrzenia. Różnica gęstości 
fazy ciekłej i parowej powoduje przepływ powstającej pary czynnika do drugiego końca rury, 
gdzie następuje jej skroplenie, w wyniku przejmowania i odprowadzenia ciepła skraplania 
na zewnątrz. Czynnik skroplony spływa po ściankach pod działaniem sił grawitacji (układ 
grawitacyjny) lub ich powrót odbywa się za pomocą struktury kapilarnej (układ kapilarny). 
Rura cieplna w układzie grawitacyjnym powinna działać w pozycji pionowej lub zbliżonej 
do pionu, ponieważ strefa odprowadzania ciepła musi zawsze znajdować się powyżej stre-
fy jego doprowadzania. Fakt ten ogranicza jej zastosowanie do przekazywania ciepła tylko 
w jednym kierunku. Rura cieplna (układ kapilarny) może działać w dowolnym położeniu, 
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ciepło zaś może w niej być przekazywane w jedną lub drugą stronę. Wymiana ciepła w ru-
rze cieplnej odbywa się za pomocą pośredniczącego płynu zmieniającego stan zależnie od 
dopływu lub przejmowania ciepła. Może to być płyn o niskiej temperaturze wrzenia, np. 
czynnik ziębniczy R 134a. Schemat ideowy rury ciepła przedstawiono na rysunku 7.

Sposób odzysku ciepła z  cieczą pośredniczącą
Wymiana ciepła w tym przypadku odbywa się za pośrednictwem cieczy pośredniczącej, 

jaką może być np. woda, roztwór wodny glikolu lub olej.
Schemat instalacji odzysku ciepła z cieczą pośredniczącą pokazano na rysunku 8.

Rys. 8. Schemat instalacji odzysku ciepła z cieczą pośredniczącą
Fig. 8. Scheme of heat recovery with secondary cooling system

Instalacja ta składa się z dwóch wymienników ożebrowanych po stronie powietrza, z któ-
rych jeden jest umieszczony w kanale powietrza wywiewanego, drugi – w kanale powietrza 
nawiewanego. Wymienniki ciepła połączone są rurami umożliwiającymi realizację obiegu 
zamkniętego, w którym znajduje się również pompa wymuszająca cyrkulację cieczy pośred-
niczącej oraz zawór cieczy pośredniczącej regulujący strumień cieczy. Ciecz w tym obiegu 
ogrzewa się w jednym wymienniku ciepła pobierając ciepło od strumienia powietrza cieplej-
szego, a następnie oddaje to ciepło w drugim wymienniku. Oba strumienie powietrza w tym 
przypadku są całkowicie od siebie oddzielone i może je dzielić duża odległość (od kilkunastu 
nawet do kilkudziesięciu metrów). Roztwór wodny glikolu stosuje się szczególnie tam, gdzie 
panują niskie temperatury powietrza nawiewanego, a zatem istnieje ryzyko zamarznięcia 
cieczy w wymiennikach ciepła lub rurociągach [5].

Pompa ciepła
Pompa ciepła jest typowym  zespołem sprężarkowym, realizującym lewobieżny (ziębni-

czy) obiegiem parowym, przy czym parowacz może w nim działać jako skraplacz, z kolei 
skraplacz jako parowacz. Dodatkowym elementem jest tu zawór czterodrogowy, umożliwia-
jący przełączanie obiegu w zależności od pory roku. 

Roczna efektywność odzysku energii osiągana za pomocą układu z bezpośrednim odpa-
rowaniem czynnika ziębniczego w parowaczu – oziębiaczu powietrza wynosi około 62%, 
natomiast efektywność systemu z odparowaniem pośrednim, ze względu na dodatkowe stra-
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ty ciepła w obiegu czynnika pośredniczącego, jest nieco mniejsza i sięga 50-55%. Schemat 
odzysku ciepła za pomocą pompy ciepła w systemie z bezpośrednim i pośrednim odparowa-
niem został pokazany na rysunkach 9 i 10.

Rys. 9. Schemat odzysku ciepła za pomocą pompy ciepła z bezpośrednim systemem ziębienia
Fig. 9. Scheme of heat recovery with heat pump with direct cooling system

Rys. 10. Schemat odzysku ciepła za pomocą pompy ciepła z pośrednim systemem ziębienia
Fig. 10. Scheme of heat recovery with heat pump with secondary cooling system

Zastosowanie pomp ciepła w urządzeniach klimatyzacyjnych stwarza istotne możliwości 
poprawy gospodarki cieplnej oraz oszczędności energii potrzebnej do procesów ogrzewania 
i ziębienia. Dotyczy to przede wszystkim dużych obiektów, w których występuje jednocze-
śnie konieczność ogrzewania i ziębienia pomieszczeń.
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Absorpcyjna pompa ciepła
Zespół absorpcyjnej pompy ciepła zbliżony jest budową do sprężarkowego zespołu zięb-

niczego. Różnica polega na zastąpieniu sprężarki mechanicznej przez tzw. „sprężarkę ter-
miczną”, którą tworzy zespół: absorber, pompa roztworu, desorber, rekuperator ciepła roz-
tworów i zawór dławiący. Schemat absorpcyjnej pompy ciepła pokazano na rysunku 11.

Rys. 11. Schemat absorpcyjnej pompy ciepła
Fig. 11. Scheme of the absorption heat pump

Wymiennik ciepła i wilgoci spiralny
Przykładem wymiennika spiralnego jest wymiennik ciepła typu Bartosz. Jest to spiralny 

przeciwprądowo–krzyżowy wymiennik ciepła typu powietrze–powietrze o średniej spraw-
ności odzysku ciepła 85–92%, przy zachowaniu przepływu powietrza nawiewanego do wy-
wiewanego w stosunku 1:1. Szczelność tego wymiennika to prawie 100%, w związku z czym 
powietrze dostarczone do pomieszczeń jest całkowicie świeże i nie zawiera powietrza recyr-
kulacyjnego. Wymiennik nie zawiera części ruchomych i nie wymaga doprowadzenia energii 
z zewnątrz, co daje dużą niezawodność i praktycznie zerową awaryjność. Wymiennik ciepła 
zbudowany jest z blachy aluminiowej (do pracy w środowiskach nieagresywnych) i ze sta-
li kwasoodpornej nierdzewnej, żaroodpornej, folii plastikowej, (do środowisk agresywnych 
lub wysokich temperatur – wykonanie specjalne). Konstrukcja wymiennika jest zastrzeżona 
w urzędzie patentowym. Część robocza wymiennika, którą można umieszczać w centrali, ma 
postać walca o średnicy od 300 do 1300 [mm] i stałą długość 1350 [mm].Wymiennik składa 
się z dwóch płyt wykonanych z taśmy zwiniętej w podwójną spiralę, tak aby tworzyła ona 
n – 2 szczelinowych kanałów przelotowych, podzielonych na kanały czynnika A i czynni-
ka B, zwiniętych na przemian, ażurowych elementów dystansujących taśmę przepony oraz 
elementów uszczelniających, zamykających odpowiednio co drugi kanał. Każda z podstaw 
utworzonej w ten sposób bryły jest podzielona na dwie części, z których jedna ma otwar-
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te kanały kategorii innej niż druga. Elementy dystansujące przeponę i zamykające kanały 
mogą być wykonane z materiału tej samej przepony, przez jej przetłoczenie i zawinięcie lub 
z elementów dodatkowych, takich jak uszczelki, szczeliwa, karbowane taśmy.Konstrukcja 
umożliwia działanie wymiennika spiralnego o zmiennych wzajemnie kierunkach przepływu 
czynników A i B, od równoległoprądowego – w szczególności przeciwległoprądowego do 
krzyżowego, bez konieczności zmiany kierunku przepływu czynnika o kąt większy niż 90°, 
co nie powoduje wzrostu oporów przepływu [7].

Rys. 12. Schemat przepływu powietrza przez wymiennik Bartosz
Fig. 12. Scheme of air flow in spiral –tube heat exchanger Bartosz

2.4. Porównanie efektywności odzysku ciepła dla różnych sposobów odzysku ciepła

W tabeli 2 dokonano zestawienia najważniejszych cech użytkowych urządzeń wykorzy-
stywanych do odzysku ciepła.

T a b e l a  2
Ważniejsze cechy użytkowe urządzeń wykorzystywanych do odzysku ciepła

Typ odzysku ciepła Średnia efektywność 
odzysku ciepła [%]

Ryzyko 
szronienia

Konieczność 
doprowadzenia energii  

z zewnątrz

Szczelność 
układu

Wymiennik ciepła 
obrotowy 78 TAK TAK NIE

Wymiennik ciepła 
krzyżowo-płytowy 57 TAK NIE NIE

Rura cieplna 60 TAK NIE TAK
Wymiennik ciepła  

z cieczą 
pośredniczącą

55 TAK TAK TAK

Pompa ciepła 55 TAK TAK TAK
Wymiennik spiralny 85 TAK NIE TAK
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3.  Wnioski

Stabilizacja wilgotności względnej powietrza w granicach komfortu cieplnego w po-
mieszczeniach, w których przebywają ludzie, jest bardzo ważnym zadaniem realizowanym 
w instalacjach do uzdatniania powietrza. Urządzenia do odwilżania powietrza zmniejszają 
niekorzystną zawartość wilgoci, usuwając z powietrza parę wodną dzięki procesowi konden-
sacji lub absorpcji. Zapewnia to ochronę przed tworzeniem się pleśni, plam lub rdzy. 

Również ważnym procesem jest odzysk ciepła i wilgoci w instalacjach wentylacyjnych 
i klimatyzacyjnych. Powietrze usuwane z budynków zawiera duże ilości ciepła, które może 
być wykorzystane do podgrzania świeżego powietrza wentylacyjnego. W ten sposób można 
uzyskać duże oszczędności związane z podgrzaniem powietrza świeżego.
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