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Abstrakt

W ciągu ostatnich 25 lat prowadzono szczegółową obserwację i dokumentację zmniej-
szania się różnicy pomiędzy temperaturą wody zasilającej i powrotnej w układach wody 
lodowej. Wysokie zużycie energii zużywanej do napędu pomp oraz spadek wydajności 
agregatów chłodniczych pracujących w warunkach częściowego obciążenia prowadzą 
do spadku całkowitej wydajności instalacji wody lodowej. Niniejszy artykuł opisuje badanie 
w warunkach rzeczywistych przeprowadzone na dwóch kampusach uniwersyteckich  
w stanach Massachusetts i Colorado podczas sezonu chłodniczego w 2011 roku. Celem 
badania było zminimalizowanie problemów z malejącą deltą-T na terenie obydwu kam-
pusów poprzez wykorzystanie inteligentnych zaworów regulacyjnych niepodatnych na 
wahania ciśnienia, a także ilościowe wyrażenie osiągniętej poprawy. Wyniki badania  
w Massachusetts pokazały, że inteligentne zawory regulacyjne w połączeniu ze strategią 
zarządzania ΔΤ pozwoliły na zaspokojenie dodatkowego obciążenia chłodniczego przez 
ten sam system dystrybucji i centralnej instalacji. 

Słowa kluczowe: instalacje wody lodowej; zmniejszanie delty-T; efektywne wykorzystanie 
energii; modernizacja budynków.
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1  Wprowadzenie

W ciągu ostatnich 25 lat prowadzono szczegółową obserwację i dokumentację zmniej-
szania się różnicy pomiędzy temperaturą wody zasilającej i powrotnej. Chociaż zwykle 
zwraca się uwagę na efekt zmniejszającej się różnicy temperatur po stronie wody, pra-
wdziwy problem stanowi powiązany z tym wzrost natężenia przepływu wody. Zwłaszcza 
w warunkach częściowego obciążenia, gdy masowe natężenie przepływu wzrasta  
w stosunku do wzrostu obciążenia chłodniczego, może być konieczne wprowadzenie 
dodatkowego agregatu chłodniczego i wieży chłodniczej w celu utrzymania wymaganego 
przepływu, mimo że agregaty chłodnicze nie osiągnęły jeszcze pełnej mocy chłodzenia. 
Zarówno wysokie zużycie energii pomp, jak i spadek wydajności agregatów chłodniczych 
pracujących w warunkach częściowego obciążenia prowadzą do spadku całkowitej 
wydajności instalacji wody lodowej.

Najczęstsze przyczyny niskiej ΔΤ w instalacjach wody lodowej to: za duże zawory regu-
lacyjne (które prowadzą do dwustanowego sterowania, wahadłowej pracy zaworów oraz 
do nieoptymalnego wykorzystania przepływu), brak równoważenia hydraulicznego,  
a także zanieczyszczenia wymiennika chłodnicy (Taylor 2002). Można to zobrazować na 
przykładzie centralnej instalacji wody lodowej wyposażonej w dwa równoległe agregaty 
chłodnicze po 703 kW, z których każdy jest obsługiwany przez pompę wody lodowej 
sterowaną przez przetwornicę częstotliwości. Przyjmując, że instalacja pracuje - tak jak 
zaprojektowano - przy ΔΤ między temperaturą wody lodowej zasilającej i powrotnej 
wynoszącej 12°F (6,7K), obciążenie 180 ton (633 kW), stanowiące 45% maksymalnego 
obciążenia instalacji, prowadziłoby do przepływu w pętli dystrybucyjnej o wartości 360 
GPM (22,7 l/s) i wymagałoby pracy tylko jednego z dwóch agregatów chłodniczych, przy 
wykorzystaniu 90% jego mocy chłodniczej, jak pokazano na Ilustracja 1 po lewej stronie. 
Jeżeli jednak, z wymienionych powyżej przyczyn, ΔΤ obniży się z 12°F do 10,4°F (5,8K), 
obsługa takiego samego obciążenia wynoszącego 180 ton (633 kW) wymagałaby 
przepływu w pętli dystrybucyjnej o wartości 414 GPM (26,1 l/s), tj. 15% więcej niż w 
przypadku wartości zadeklarowanej, co z kolei prowadziłoby do uruchomienia drugiego 
agregatu chłodniczego i ewentualnie, w zależności od wymaganego przepływu kolejnej 
wieży chłodniczej. Nie nastąpiłoby to jednak w odpowiedzi na zapotrzebowanie chłodnicze, 
jako że obciążenie nadal wynosi 180 ton. Każdy z dwóch agregatów chłodniczych 
pracowałby przy znacznie niższym współczynniku częściowego obciążenia wynoszącym 
45%. Oznaczałoby to straty wydajności centralnej instalacji, związane z tym, że dwa 
agregaty pracowałyby przy niskim obciążeniu częściowym, zamiast jednego przy prawie 
pełnym obciążeniu.
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Ponadto, dzięki zmianom w technologii instalacji centralnego ogrzewania w ciągu ostatnich 
15 lat, takim jak kotły grzewcze i systemy kogeneracyjne, problem zmniejszania się ΔΤ 
obserwowano również w zastosowaniach z dziedziny ogrzewania. Zwłaszcza w rozległych 
systemach grzewczych, takich jak miejskie systemy ciepłownicze, temperatura wody 
powrotnej ma znaczący wpływ na całkowitą wydajność systemu. 

Niniejszy artykuł opisuje badanie w warunkach rzeczywistych przeprowadzone na 
kampusach uniwersyteckich Massachusetts Institute of Technology (MIT) i University of 
Colorado Boulder (UCB) podczas sezonu chłodniczego w 2011 roku. Celem tego badania 
było zmniejszenie problemów z ΔΤ na terenie obydwu kampusów poprzez wykorzystanie 
zaawansowanych zaworów regulacyjnych niepodatnych na zmiany ciśnienia, a także 
ilościowe wyrażenie osiągniętej poprawy. Wykorzystane urządzenia regulacji przepływu 
(pięć na MIT i sześć na UCB) to nowatorskie dwudrogowe zawory regulacyjne (o cha-
rakterystyce stałoprocentowej), połączone z przepływomierzami magnetycznymi, czujnikami 
temperatury w rurach doprowadzających i odprowadzających po stronie wody oraz 
kilkoma mikroprocesorami, które dysponują różnymi strategiami regulacji. Inteligentny 
zawór regulacyjny posiada możliwość komunikacji internetowej, dzięki czemu można 
zdalnie wybiereć różne sposoby pracy, wykorzystując internet oraz wbudowany serwer 
WWW.

Te nowatorskie zawory regulacyjne są niezależne od zmian ciśnienia w pętli dystrybucyjnej, 
jako że przepływ przez każdy wymiennik jest regulowany bezpośrednio przez sygnał 
nastawczy, a nie pośrednio przez pozycję zaworu. Jeżeli ciśnienie przed elementem 
pomiarowym zmienia się przy zadanym ustawieniu przepływu, mikroprocesor dostosowuje 
pozycję zaworu poprzez wewnętrzną kaskadową pętlę regulacyjną. W przeciwieństwie 
do opisanej sytuacji, w konwencjonalnym zaworze regulacyjnym zależnym od zmian 
ciśnienia nastąpiłaby zmiana przepływu, która musiałaby być najpierw wykryta przez 
pętlę regulacyjną wymiennika, a następnie skorygowana. Ponadto, przy jednoczesnym 
pomiarze przepływu i ΔΤ, można obliczyć obciążenie chłodnicze po stronie wody i z 
czasem opracować charakterystykę wymiennika w funkcji obciążenia (w stosunku do 
przepływu wody), co mogłoby służyć celom diagnostycznym.

Ilustracja 1: Centralna instalacja wody lodowej pracująca przy zaprojektowanej wartości 12°F (6,7K) (po 
lewej stronie) i obniżonej wartości 10,4°F (5,8K) (po prawej stronie)
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Nowatorską cechą zainstalowanych zaworów, wywodzącą się częściowo od Hartmana 
(2000), jest strategia, która zwalcza niską ΔΤ, co wyjaśnia bardziej szczegółowo ilustracja 
3. Pierwotna pętla logiki ΔΤ stale monitoruje mierzoną ΔΤ i porównuje ją z wartością 
zadaną ΔΤlim. Jeżeli ΔΤ jest niższa od sumy wartości zadanej i wartości histerezy, logika 
ΔΤ oblicza nową wartość zadaną przepływu w celu utrzymania żądanej wartości ΔΤlim

2  Przegląd literatury

Pomimo stosowania coraz bardziej zróżnicowanych układów pierwotnych, w wielu 
starszych instalacjach struktura dużych układów wody lodowej jest zdominowana przez 
rozłączenie przepływu wody lodowej pierwotnej instalacji oraz przepływu po stronie 
obciążenia wtórnego za pomocą linii obejściowych. Dodatkowo, sieci dystrybucji po 
stronie obciążenia są często wyposażone w linie obejściowe poszczególnych obciążeń 
w celu uniknięcia pracy pomp stałoobrotowych przy zamkniętych zaworach regulacyjnych. 
Według producentów agregatów chłodniczych, podział na obieg pierwotny/wtórny  
w układach chłodniczych, który wymaga stałego przepływu w pętli pierwotnej, był wynikiem 
problemów ze stabilnością sterowania agregatami chłodniczymi. Podejście w systemach 
centralnego ogrzewania z kolei wynika stąd, że wysoka temperatura wody powrotnej 
była wymagana w celu uniknięcia kondensacji w bojlerach i związanych z nią uszkodzeń 
spowodowanych korozją. Linie obejściowe po stronie obciążenia, jak również pierwotna/
wtórna konfiguracja w połączeniu z pompami stałoobrotowymi prowadzą do stałych 
natężeń przepływów pierwotnych i wtórnych oraz do zmniejszenia ΔΤ w warunkach 
częściowego obciążenia zarówno w instalacjach wody lodowej, jak i w systemach 
centralnego ogrzewania.

Zwłaszcza w starszych konfiguracjach układów wody lodowej z obiegami pierwotnym/
wtórnym, wysokie natężenie przepływu po stronie dystrybucji, wnikające z zastosowania 
pomp pracujących przy stałych obrotach, prowadzi do wysokiego zużycia energii. Peyer 
and Bahnfleth (2006) pokazują, że dodatkowa ilość energii użytej do napędu pomp 
wynikająca z nadmiernego przepływu pierwotnego w systemach z obiegami pierwotnym/
wtórnym, nie jest ogromna, ale jest znacząca. Drugorzędny problem stanowi wynikająca 
z tego trudność ze sterowaniem agregatami chłodniczymi, jako że konieczne jest wpro-
wadzenie dodatkowych agregatów chłodniczych w celu utrzymania wymaganego 
przepływu, nawet jeśli agregaty chłodnicze nie osiągnęły jeszcze pełnej mocy chłodniczej. 
Obydwa problemy prowadzą do zmniejszenia całkowitej wydajności systemu. Z tego 
powodu wielu badaczy, między innymi Reed (2007), Harrell (2009), Taylor (2006) i Ma 
(2010) proponują wiele możliwych rozwiązań mających na celu zmniejszenie obejściowego 
przepływu masowego i zwiększenie wydajności. Rozwiązania te obejmują zawory zwrotne, 
pompy zmiennoobrotowe oraz pętle pierwotne o zmiennym przepływie. Taylor (2002)  
i Fiorino (1996) przedstawiają wyczerpujący przegląd różnych możliwości zmniejszenia 
masowego natężenia przepływu w układach hydraulicznych w typowych warunkach 
pracy, mającego na celu zwiększenie różnicy temperatury między przepływem zasilającym 
i powrotnym. Obydwaj autorzy zauważają, że oscylacja zaworów regulacyjnych wokół 
ich wartości zadanych (np. za duże zawory regulacyjne) prowadzi do wyższego niż zadane 
średniego natężenia przepływu, w wyniku czego następuje obniżenie ΔΤ; zakres  
zmniejszania się ΔΤ nie został jednak ilościowo określony.



AEI 2013 © ASCE 2013 strona 4 / 12

W badaniu na terenie innego kampusu uniwersyteckiego, University of California Riverside, 
borykano się z wieloma problemami układu wody lodowej, których skutkiem była mała 
różnica temperatury po stronie wody, a nawet ujemne pomiary ciśnienia różnicowego 
przy znikomych obciążeniach. Hyman i Little (2004) opisują, że spadek delty-T o 1°F 
(0,6K) prowadzi do pięcioprocentowej straty mocy układu magazynowania energii cieplnej 
wody lodowej. Wraz z rozbudową kampusu istniejący system magazynowania energii 
cieplnej nie mógł sprostać rosnącemu zapotrzebowaniu chłodniczemu.

Zmniejszanie się ΔΤ odgrywa coraz bardziej istotną rolę również w dużych systemach 
centralnego ogrzewania. Floss (2006) zauważa, że dla kotłów grzewczych wymagana 
jest bardzo niska temperatura wody powracającej do kotła w celu osiągnięcia wystarczającego 
efektu kondensacji i oczekiwanej wysokiej wydajności. W praktyce wiele systemów 
kogeneracyjnych przechodzi w tryb offline lub uruchamia chłodzenie awaryjne, gdy tem-
peratura wody powrotnej przekracza 160°F (71°C). Przyczyny wysokich temperatur wody 
powrotnej w systemach centralnego ogrzewania są takie same, jak przyczyny niskich 
temperatur wody powrotnej w układach wody lodowej: wraz ze spadkiem obciążenia 
nie następuje obniżenie masowego natężenia przepływu, co prowadzi do nadmiernego 
natężenia przepływu wody i do zmniejszanie się ΔΤ. 

W przypadku miejskich systemów ciepłowniczych zmniejszanie się ΔΤ szkodzi wydajności 
w trojaki sposób: wyższe zużycie energii użytej do napędu pomp, wyższe straty ciepła 
w przewodach powrotnych wody grzewczej oraz niższa wydajność energii pierwotnej 
podczas wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej. Ponadto, wysokie masowe natężenie 
przepływu przy niskiej ΔΤ ogranicza maksymalną moc grzewczą miejskiego systemu 
ciepłowniczego, co uniemożliwia rozszerzanie zasięgu miejskiej sieci ciepłowniczej na 
nowych klientów.

3  Modelowanie wydajności wymiennika chłodnicy

Przed przystąpieniem do analizy danych operacyjnych stworzono narzędzie do symulacji 
w celu uzyskania map wydajności w oparciu o wykazane relacje dla suchych i mokrych 
wymienników chłodnic w opracowaniu McQuistona, Parkera i Spitlera (2005) w celu 
ustalenia oczekiwanego zachowania wymienników dla zakresu warunków roboczych. 
Rozważmy wymiennik obsługiwany przez zmienny przepływ wody lodowej wynoszący 
do 6,3 l/s (100 GPM) w temperaturze wynoszącej 5°C (wartość projektowana) lub 9°C 
(o wiele za ciepła). Stałe masowe natężenie przepływu mieszanego powietrza na wejściu 
wynoszące 3540 l/s (7500 CFM) ma temperaturę 28°C i względną wilgotność wynoszącą 
albo 40% (wartość średnia) albo 80% (wartość wysoka). Definiując znormalizowane 
całkowite (odczuwalne i utajone) obciążenie wymiennika qTot jako obciążenie bieżące, 
które jest osiągane przy danym natężeniu przepływu wody lodowej, w stosunku do 
całkowitego obciążenia otrzymywanego przy maksymalnym natężeniu przepływu 
wynoszącym 6,3 l/s, oraz definiując znormalizowany przepływ Φ jako stosunek bieżącego 
przepływu do maksymalnego przepływu, można stworzyć mapy charakterystyk wymiennika 
dla każdego ze stanów doprowadzanej wody i powietrza, jak pokazano na górnym 
wykresie Ilustracja 2. Ponadto, na dolnym wykresie można zaobserwować przebieg ΔΤ 
[K] po stronie wody. Zielone linie odnoszą się do bardziej wilgotnego stanu powietrza na 
wejściu, a linie przerywane obrazują wyższą temperaturę wody doprowadzanej. Maksy-
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malne obciążenie całkowite dla zimnej wody zasilającej o temperaturze 5°C oraz dla 
wilgotnego powietrza doprowadzanego o temperaturze 28°C i względnej wilgotności 
wynoszącej 80%, wynosi 161 kW i jest znacznie wyższe niż obciążenie 71 kW dla ciepłej 
wody lodowej i bardziej suchego powietrza doprowadzanego, niemniej jednak znorma-
lizowana krzywa wymiennika pozostaje niemal niezmienna. Przy 40% znormalizowanym 
przepływie dostarczone zostaje 90% maksymalnego całkowitego obciążenia wymiennika. 
W celu dostarczenia kolejnych 6% mocy należy podwoić przepływ z Φ =0,4 do 0,8 (efekt 
malejącej wydajności, zwany nasyceniem). Zaprezentowany tutaj inteligentny zawór 
regulacyjny został sparametryzowany w celu ujawnienia nasycenia przepływu, które 
występuje przy wysokich wartościach znormalizowanego przepływu, takich jak Φ > 0,6, 
tj. tutaj > 60 GPM poprzez zastosowanie modelu badanego wymiennika, który został 
skalibrowany podczas rozruchu eksploatacyjnego zaworu.
 

Ilustracja 2: Mapa wydajności wężownicy (góra) i przebiegu ΔΤ przy znormalizowanym przepływie (dół)
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Uważny czytelnik zauważy, że ograniczenie ΔΤ powinno być stosowane w sposób 
ostrożny. Na przykład, przyjęcie niskiej zmiennej ΔΤlim wynoszącej 6 K ogranicza znor-
malizowany przepływ do 55%, a całkowite obciążenie wymiennika do qTot=91%, gdy 
temperatura doprowadzanej wody lodowej ma wartość projektowaną wynoszącą 5°C, 
a względna wilgotność powietrza na wlocie wynosi 40%. W warunkach bardzo dużej 
wilgotności powietrza na wlocie taka sama wartość ΔΤlim prowadzi do znacznie wyższego 
znormalizowanego przepływu, którego wartość wynosi 95%, a qTot=99%. Innymi słowy, 
ΔΤlim=6K pozwala wymiennikowi na dostarczenie > 90% jej maksymalnej mocy. Z kolei 
przyjęcie wysokiej zmiennej ΔΤlim wynoszącej 12 K ogranicza znormalizowany przepływ 
do 20%, a całkowite obciążenie wymiennika do qTot=65%, gdy temperatura doprowadzanej 
wody lodowej ma wartość projektowaną wynoszącą 5°C, a względna wilgotność powietrza 
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na wlocie wynosi 40%. W warunkach bardzo dużej wilgotności powietrza na wlocie taka 
sama wartość ΔΤlim prowadzi do znacznie wyższego znormalizowanego przepływu, 
którego wartość wynosi 42%, a qTot=80%. Stworzone zostało oprogramowanie, analizujące 
przez kilka tygodni dane operacyjne wymiennika, aby zagwarantować, że przyjęta wartość 
ΔΤlim nie jest zbyt wysoka, tak aby wymiennik ciepła mógł zbliżać się zawsze do obszaru 
nasycenia, tzn. bez nadmiernego ograniczenia dostarczanego obciążenia wymiennikowi. 
Za pomocą wspomnianego narzędzia do celów badania w warunkach rzeczywistych 
dla kampusu MIT w Massachusetts przyjęto ΔΤlim wynoszącą 6,7 K (12°F).

4  Opis układów wody lodowej na terenie kampusu

Centralny układ wody lodowej na terenie kampusu uniwersyteckiego w Massachusetts 
składa się z absorpcyjnych i elektrycznych agregatów chłodniczych z pompą odśrodkową 
o wydajności chłodniczej wynoszącej 30400 ton (107 MW). Wewnętrzne badanie prze-
prowadzone w 2008 roku pokazało, że ΔΤ systemu wynosi 2°F (1,1K), a średnia roczna 
ΔΤ wynosi w przybliżeniu 6°F (3,3K). W wyniku badania oszacowano, że poprawa ΔΤ 
do 12°F (6,7K) pozwoliłaby na oszczędności w wysokości 1,5 mln dolarów w skali roku. 
Jednym z budynków z bardzo niską ΔΤ jest biblioteka (Hayden Library). Podczas budowy 
w 1947 roku budynek został wyposażony w samodzielny chiller i dopiero później włączony 
do systemu chłodzenia na terenie kampusu. Wymienniki zostały zaprojektowane w 1947 
roku dla ΔΤ wynoszącej 6°F (3,3K), przyjmując temperaturę na wlocie wynoszącą 50°F 
(10°C) i temperaturę na wylocie wynoszącą 56°F (13,3°C). Obecnie jednak instalacja 
pracuje przy temperaturze wody doprowadzanej wynoszącej 44°F (6,7°C), dzięki czemu 
możliwe byłoby osiągnięcie znacznie wyższej mocy wymiennika i ΔΤ po stronie wody, 
mimo że ΔT dla budynku wynosi od 2 do 6°F (1,1 to 3,3K). Poniżej znajduje się szczegółowy 
opis przeprowadzonych w budynku projektów pilotażowych mających na celu zwiększenie 
ΔΤ.

5  Opis projektu modernizacji

Główna biblioteka kampusu MIT w Massachusetts mieści się w trzypiętrowym budynku 
o powierzchni całkowitej wynoszącej 14286 m2, wybudowanym w 1947 roku. Poza 
kilkoma klimakonwektorami wentylatorowymi, budynek jest chłodzony przez 6 central 
wentylacyjnych (AHU) o mocy mieszczącej się w przedziale od 7500 do 30000 cfm (3540 
do 14160 l/s).

Jak wspomniano powyżej, ΔΤ wymienników większości central AHU wynosiła średnio 
6°F (3,3K). Główną przyczyną niskiej ΔΤ było nadmierne pompowanie wody przez wy-
mienniki. W celu poprawy tej sytuacji, w projekcie pilotażowym przetestowano dwie 
strategie regulacji. Na początku przetestowano dwie centrale. Pierwsza została prze-
testowana z wykorzystaniem strategii regulacji ΔΤ, która została zastosowana do nowego 
konwencjonalnego - tj. zależnego od zmian ciśnienia - zaworu grzybkowego z napędem 
elektrycznym, który zastąpił uszkodzony dotychczasowy zawór, drugi natomiast - przy 
zastosowaniu pary niezależnych od zmian ciśnienia zaworów regulacji ΔΤ. Zastosowano 



AEI 2013 © ASCE 2013 strona 7 / 12

dwa zawory równolegle, ponieważ wymagane natężenie przepływu w wymienniku 
przekraczało możliwości (dostępnych wówczas) zaworów niezależnych od zmian ciśnienia. 
Dostępne wtedy zawory nie były wyposażone w przepływomierze, które stanowią część 
współczesnych inteligentnych zaworów regulacyjnych, lecz wykorzystywały mechaniczny 
regulator bezpośredniego działania. Zainstalowanie nowego zaworu grzybkowego 
pozwoliło na porównanie zaworów niepodatnych na wahania ciśnienia i zaworów zależnych 
od zmian ciśnienia. Każdy z trzech zaworów przy obydwu centralach AHU wykorzystywał 
tę samą strategię regulacji ΔΤ: W obydwu przypadkach ΔΤ została podniesiona do 12°F 
(6,7K), przy czym w przypadku rozwiązania niepodatnego na różnice ciśnienia regulacja 
okazała się łatwiejsza, na co wskazywało mniejsze odchylenie standardowe wynoszące 
jedynie 0,7°F (0,4K), w porównaniu z zaworem zależnym od zmian ciśnienia, dla którego 
standardowe odchylenie wyniosło 1,5°F (0,8K). Z powyższej analizy wynika, że tylko 
poprzez połączenie strategii niezależnej od różnic ciśnienia oraz strategii zarządzania ΔΤ 
możliwe jest uzyskanie najlepszego i najbardziej spójnego rezultatu.

Jako, że w międzyczasie pojawiły się większe zawory niezależne od zmian ciśnienia  
z wbudowanym regulatorem ΔΤ, pozostałe cztery centrale AHU, łącznie z wymiennikiem, 
który wykorzystywał nowy zawór grzybkowy, zostały zmodernizowane i przetestowane 
z wykorzystaniem nowych inteligentnych zaworów regulacyjnych. Centrala AHU-5, 
wyposażona w mechaniczne zawory niezależne od zmian ciśnienia oraz w jednostkę 
zarządzania ΔΤ, pozostawiono w takiej konfiguracji, jako że taka struktura dobrze się 
sprawdzała. Ponieważ taka konfiguracja zaworów jest pozbawiona możliwości dokładnego 
pomiaru przepływu, którą dysponują inteligentne zawory regulacyjne (przepływomierze 
magnetyczne), nie została ona uwzględniona w dokładnej analizie danych.
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6  Wyniki

Ilustracja 4 dokumentuje wyniki badania dla jednego z wymienników biblioteki MIT  
w Massachusetts, AHU-6, przedstawionych jako moc chłodnicza [Btu/h] w funkcji 
natężenia przepływu wody [GPM], przy czym dane zostały zebrane przez sam zawór 
regulacyjny, a nie przez osobny system gromadzenia danych. Gdy natężenie przepływu 
wzrasta z 0 do 60 GPM (z 0 do 3,8 l/s), moc chłodnicza wzrasta z 0 do 300 kBtu/h (0 
to 88 kW). Można jednak wyraźnie zaobserwować potęgowy spadek mocy. Podczas 
gdy pierwszych 20 GPM (1,3 l/s) dostarczają mniej więcej 180 kBtu/h (53 kW), ostatnie 
20 GPM z 40 do 60 GPM (2,6 to 3,8 l/s) dostarczają przyrostowy wzrost mniejszy niż 
40 kBtu/h (12 kW). Różnica temperatur po stronie wody, która początkowo wynosiła 
mniej więcej 25°F (14K) spadła wraz ze wzrostem natężenia przepływu do 5°F (2,8K)  
w przybliżeniu odwrotnie proporcjonalnie do mocy chłodniczej. Zarówno moc cieplna, 
jak i różnica temperatur po stronie wody wykazują zachowanie zgodne z oczekiwaniami 
na podstawie analizy wymiennika, jak pokazano na Ilustracja 2.

Ilustracja 3: Konfiguracja eksperymentalna dla studium przypadku (góra) i inteligentny zawór regulacyjny 
(dół)
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Ilustracja 4: Wydajność chłodnicy AHU-6 w dniach od 1. do 22. lipca 2011 (energia na czerwono i 
niebiesko)

Przepływ [GPM] 

E
ne

rg
ia

 [B
tu

/h
] 

Strefa strat

Możliwość monitorowania całkowitej dostarczanej wydajności chłodzenia w stosunku 
do natężenia przepływu, którą oferuje inteligentny zawór regulacyjny, umożliwia sporządzenie 
charakterystyki reakcji wymiennika. Ciągłe monitorowanie pozwoliłoby rozpoznać zmiany 
w charakterystyce wymiennika wraz z upływem czasu, w celu umożliwienia wykrycia 
usterek, takich jak zanieczyszczenie wymiennika. Dodatkowo, charakterystyka wydajności 
wymiennika, która jest teraz możliwa do wykonania, jest bardzo użyteczna w warunkach 
roboczych, które w znaczącym stopniu różnią się od warunków projektowanych, jak to 
miało miejsce w przypadku wymienników w Hayden Library: zaprezentowane tutaj 
ulepszenia zostały osiągnięte (w pięciu przypadkach na sześć) z wykorzystaniem orygi-
nalnych wymienników, które zostały zaprojektowane w 1947 roku dla ΔΤ wynoszącej 
jedynie 6°F (3,3K), tzn. dla dość krótkich chłodnic. Za znaczący należy uznać fakt, że 
wymiennik o tak niskich różnicach temperatur projektowych są w stanie dostarczyć 
wyższą wydajność chłodzenia, tym bardziej, że przeczy to założeniu, że warunkiem 
wstępnym poprawy wydajności ΔΤ instalacji jest wymiana wymiennika.

Zgodnie z przewidywaniami na podstawie analizy, efekt malejącej mocy wymiennika przy 
wzroście natężenia przepływu wody jest widoczny na Ilustracja 4. Gdyby operator wiedział 
o marginalnej korzyści, jaką przynosi pompowanie ostatnich 20 GPM (1,3 l/s) przez 
AHU-6, jak również o powiązanym z tym spadku różnicy temperatur z 14 na 10°F (7,8 
na 5,6K), mógłby zdecydować o wstrzymaniu dodatkowego przepływu i związanej z nim 
energii zużywanej do napędu pomp, wraz z marginalną stratą mocy wymiennika. Wykrycie 
tego efektu nasycenia nie jest jednak łatwe, jako że zależy on od właściwości powietrza 
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na wlocie oraz od przepływu, a także w szczególności od temperatury wody doprowad-
zanej. W przypadku każdej z pięciu chłodnic, które zostały zmodernizowane na kampusie 
uniwersyteckim MIT, zakres zmniejszania się ΔΤ był w gruncie rzeczy różny. W badaniu 
w warunkach rzeczywistych zdecydowano się na zastosowanie strategii zarządzania ΔΤ, 
polegającej na ograniczeniu przepływu wody lodowej tak, aby ΔΤ nie spadła poniżej 12°F 
(6,7K). Ilustracja 4 pokazuje, że takie ustawienie ΔΤlim rzeczywiście umożliwia wystąpienie 
nasycenia, tzn. wymiennik dostarcza prawie pełną moc.

W tym miejscu należy zauważyć, że poprzez monitorowanie krzywej mocy w stosunku 
do krzywej natężenia przepływu możliwe było zdefiniowanie strefy strat albo przez 
ograniczenie ΔΤ albo przez ograniczenie przepływu, ponieważ obie wartości są ze blisko 
powiązane. Do celów operacyjnych jednostka zarządzania ΔΤ wprowadza albo ograni-
czenie ΔΤ albo ograniczenie natężenia przepływu. W zależności od zastosowania, albo 
pierwsze albo drugie ustawienia stanowią preferowane rozwiązanie. W studium przypadku 
na terenie kampusu uniwersyteckiego MIT w Massachusetts obydwie strategie pozwoliły 
na uzyskanie równie dobrych wyników.

Po podliczeniu liczby godzin nasycenia w sezonie chłodniczym w 2011 roku okazało się, 
że problem nasycenia i związanej z nim zmniejszania się ΔΤ dotyczył każdego z pięciu 
(wyposażonych w inteligentne zawory regulacyjne) central klimatyzacyjnych w różnym 
stopniu, jak pokazano na Ilustracji 5. Podczas, gdy rząd liczby godzin pracy w nasyceniu 
AHU-4 (zmodernizowanego z wykorzystaniem głębszego wymiennika chłodnicy, projek-
towana ΔΤ 14°F [7,8K]) oraz AHU-1 mieścił się w przedziale 10-15%, wymienniki AHU-2, 
3 i 4 były nasycone przez 40% do 80% czasu. Nawet doświadczony zarządca budynku 
miałby trudności w zdefiniowaniu z góry, który z wymienników w pętli dystrybucyjnej 
dotyka problem nasycenia mocy z największym prawdopodobieństwem. W związku z 
tym, aby zidentyfikować ten stan, lepsze rozwiązanie stanowi zastosowanie inteligentnego 
urządzenia.

 

          

Ilustracja 5: Łączna liczba godzin pracy i liczba godzin pracy przy nasyceniu w bibliotece kampusu MIT 
w 2011 roku
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Eksperyment, podobny do eksperymentu na terenie kampusu MIT, został powtórzony 
w Colorado. Centralna instalacja kampusu w Colorado borykała się z problemami niskiej 
ΔΤ w przypadku kilku budynków na terenie kampusu, których efektem było nadmierne 
zużycie energii przez pompy w systemie centralnej instalacji oraz niska wartość ΔΤ całej 
instalacji wynosząca 4°F (2,2K). Budynek instytutu muzycznego jest jednym z budynków 
znajdujących się najbliżej instalacji centralnej, wymagającym dużego przepływu wody 
przy niskiej ΔΤ powrotu do instalacji centralnej. Został on wybrany w celu ustalenia, czy 
zastosowanie zaworów niepodatnych na różnice ciśnienia spowodowałoby „uwolnienie“ 
mocy dla budynków znajdujących się w większej odległości hydraulicznej. Gromadzenie 
danych na kampusie w Colorado trwało także w 2012 roku, ale już wcześniej można 
było potwierdzić trendy podobne do trendów przedstawionych na ilustracji 6. Ponadto, 
na terenie kampusu w Colorado znajduje się kilka budynków, które powinny zostać 
przyłączone do centralnej instalacji układu wody lodowej. Niezależność od zmian ciśnienia 
spowodowałaby również uwolnienie większej mocy. Daje również nadzieję na oszczędności 
przy inwestycjach związanych ze zwiększaniem instalacji i zwiększaniem średnic instalacji 
rurowej, jako że powiększenie kampusu w przyszłości byłoby być może możliwe bez 
konieczności montowania nowej instalacji rurowej lub wymiany istniejącej instalacji.

7  Podsumowanie

W celu zilustrowania i oceny wpływu modernizacji sześciu central klimatyzacyjnych (AHU) 
(pięciu z wykorzystaniem inteligentnych zaworów regulacyjnych i jednej z wykorzystaniem 
mechanicznego, zaworu niepodatnego na różnice ciśnienia) w bibliotece na terenie 
kampusu MIT porównana została średnia temperatura wody lodowej budynku w systemie 
chłodzenia na terenie kampusu dla dwóch identycznych przedziałów czasowych w 2010 
i 2011 roku. W okresie od 9. sierpnia do 9. września 2010 roku, czyli przed modernizacją, 
zmierzono, że średnia ΔΤ budynku wynosiła jedynie 6,15°F (3,42K). Po zmodernizowaniu 
sześciu wymienników średnia ΔΤ w instalacjach biblioteki została podwojona do wartości 
12,14°F (6,74K), co zostało potwierdzone przez testy przeprowadzone po modernizacji. 
Udało się więc udowodnić, że zawory nieżależne od zmian ciśnienia w połączeniu ze 
strategią zarządzania ΔΤ znacznie poprawiły stosunek obciążenia względem natężenia 
przepływu tego budynku. Dzięki temu ulepszeniu możliwe jest zaspokojenie dodatkowego 
obciążenia chłodniczego na terenie kampusu z wykorzystaniem tego samego systemu 
dystrybucji i systemu centralnej instalacji. Jest to możliwe, ponieważ centralna instalacja 
chłodzenia nie "dławi się" już z powodu nadmiernych wymagań dotyczących natężenia 
przepływu w pętli dystrybucyjnej, starając się zapewnić chłodzenie.
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