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Abstrakt

Zmniejszanie się różnicy pomiędzy temperaturą wody zasilającej i powrotnej w stosunku 
do wartości projektowanych to stan spotykany w wielu instalacjach dystrybucji wody 
lodowej i ciepłej, który prowadzi do znacznych strat energii w systemie dystrybucji oraz 
w systemie pierowotnym. W niniejszym opracowaniu na podstawie symulacji i testów 
w warunkach naturalnych porównano kilka strategii mających na celu zapobieganie 
degradacji delty-T. Jedną z przyczyn degradacji delty-T jest zbyt wysoki przepływ przez 
wymiennik ciepła. Dwa znane podejścia stosowane w celu zmniejszenia degradacji delty-T 
po stronie pierwotnej obejmują ograniczenie delty-T lub ograniczenie przepływu w wymien- 
niku ciepła. Niniejsze opracowanie przedstawia nową strategię, zwaną "ograniczenie 
przepływu/delty-T" i porównuje ją z istniejącymi strategiami ograniczenia przepływu oraz 
delty-T. Okazuje się, że ograniczenie przepływu jest lepszą strategią w sytuacji, gdy 
wahaniom ulega temperatura powietrza wlotowego lub wody. Z kolei ograniczenie delty-T 
jest lepszą strategią w sytuacji, gdy zmienia się wejściowa wilgotność powietrza lub 
natężenie przepływu powietrza. Ze względu na to, że liczne zmienne wpływające na 
zachowanie wymiennika ciepła zwykle zmieniają się jednocześnie, pojawia się pytanie, 
która ze strategii jest najlepsza. Badania symulacyjne wykazały, że ograniczenie  
przepływu/delty-T stanowi preferowaną strategię, której wyniki mieszczą się pomiędzy 
metodą ograniczenia przepływu a metodą ograniczenia delty-T przy jednoczesnym u- 
trzymaniu odpowiedniej wydajności wymiennika ciepła. Do zbiorów danych uzyskanych 
na dwóch kampusach uniwersyteckich zastosowano różne podejścia, przy czym testy 
w warunkach rzeczywistych potwierdziły wyniki symulacji.
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1  Wprowadzenie

W ciągu ostatnich 25 lat prowadzono szczegółową obserwację i dokumentację degradacji 
różnicy temperatur wody zasilającej i powrotnej, zwaną również degradacją delty-T, 
w układach wody lodowej (Fiorino 1996, Harrell 2009, Hyman 2004, Ma 2010, Reed 
2007, Taylor 2002, 2006). Przyczyny takiego stanu rzeczy obejmują między innymi 
obecność linii obejściowych, pętli sterowania oscylacyjnego oraz pompowanie ze stałą 
prędkością w instalacjach z zaworami trójdrożnymi. Zwłaszcza w warunkach częściowego 
obciążenia, gdy masowe natężenie przepływu wzrasta w stosunku do wzrostu obciążenia 
układu chłodzenia, konieczne może okazać się wprowadzenie dodatkowego agregatu 
chłodniczego i wieży chłodniczej w celu utrzymania wymaganego przepływu, mimo że 
znajdujące się w eksploatacji agregaty chłodnicze wody nie osiągnęły jeszcze pełnej 
wydajności chłodzenia. Mimo, iż zwykle zwraca się uwagę na efekt zmniejszającej się 
różnicy temperatury wody, prawdziwy problem stanowi powiązany z tym wzrost natężenia 
przepływu wody lodowej (Henze, Henry i Thuillard 2013). Istnieje wiele czynników 
przyczyniających się do zmniejszania się delty-T. W niniejszym opracowaniu ograniczono 
się do przedstawienia kilku możliwości złagodzenia degradacji delty-T przy pomocy 
strategii sterowania dla poszczególnych wymienników ciepła.

Przekazywanie energii w wymienniku ciepła bez przemiany fazowej określa następujący 
wzór:

       E(ṁ,ΔT)= ṁcp∆T    (1)

w którym ṁ oznacza masowe natężenie przepływu cieczy [kg/s], cp - ciepło właściwe 
cieczy [J/kgK], a ∆T [K] - zmianę temperatury cieczy w wymienniku ciepła. Typowe 
zastosowanie wymiennika ciepła w zakresie HVAC (ogrzewanie, wentylacja i klimatyzacja) 
polega na chłodzeniu powietrza dostarczanego do danej strefy do żądanej temperatury 
w celu zapewnienia większego komfortu. Przekazywanie energii z wody lodowej do stru- 
mienia powietrza zależy nie tylko od wielkości wymiennika ciepła, lecz również od stanów 
fizycznych cieczy (temperatura, entalpia). Przy zachowaniu stałego przepływu powietrza 
oraz niezmiennych warunków wstępnych, ilość energii przekazywanej do powietrza 
wzrasta wraz ze wzrostem przepływu wody lodowej, jak pokazano na Wykresie 1a. Jeżeli 
natężenie przepływu jest wysokie, przekazywanie energii (linia ciągła) zbliża się do wartości 
granicznej, podczas gdy delta-T (linia przerywana) maleje asymptotycznie do zera. W 
pobliżu wartości granicznej jakikolwiek wzrost przepływu wody lodowej powoduje jedynie 
marginalny wzrost transferu energii do strumienia powietrza. Strefę malejącej wydajności 
można uznać za strefę strat lub za strefę nasycenia, w której zmniejszanie się delty-T 
jest spowodowana niepotrzebnie wysokim przepływem i prowadzi do niskiej temperatury 
wody powrotnej. Aby zmniejszyć wpływ wymiennika ciepła na zmniejszanie delty-T w 
systemach dystrybucji wody, zaleca się unikanie pracy w strefie nasycenia. Pod warunkiem, 
że praca nie odbywa się znacznie poniżej nasycenia, związaną z tym wymuszoną stratę 
mocy wymiennika można uznać za znikomą w porównaniu z korzyściami pod względem 
oszczędności energii pompowania oraz poprawy wydajności instalacji centralnej. Niniejsze 
opracowanie przedstawia i analizuje ogólne podejście oparte na ograniczeniu masowego 
natężenia przepływu za pomocą trzech strategii ograniczających mających na celu 
uniknięcie pracy wymiennika w strefie nasycenia.
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2  Strategie zarządzania żądaną mocą wymiennika

Badanie w warunkach rzeczywistych strategii ograniczenia delty-T zostało przeprowadzone 
w bibliotece Massachusetts Institute of Technolgy (MIT) (Henze, Henry i Thuillard, 2013). 
Badanie odbyło się z wykorzystaniem urządzeń sterujących niepodatnych na różnice 
ciśnienia z przepływomierzami magnetycznymi, czujnikami temperatury w rurach 
doprowadzających i odprowadzających wodę oraz mikroprocesorami do stosowania 
i monitorowania strategii ograniczenia delty-T. Po zapisaniu i przeanalizowaniu danych 
za pomocą oprogramowania, dla każdego wymiennika ustalono jednoznaczne wartości 
delty-T. Opis narzędzia wykracza poza zakres niniejszego opracowania. Wynik uzyskany 
w MIT to podwojenie delty-T, w stosunku do warunków przed modernizacją, co stanowi 
argument podtrzymujący twierdzenie, że strategie ograniczające mają pozytywny wpływ 
na zjawisko delty-T. Bardzo dobre wyniki otrzymano również podczas innych ekspery-
mentów z wprowadzeniem ograniczenia przepływu. Nawet podczas upalnych letnich 
dni strategie ograniczające nie miały negatywnego wpływu na komfort cieplny. Równanie 
1 zawiera dwie zmienne, przepływ oraz deltę-T. Ograniczenie jednej ze zmiennych wpłynie 
na drugą zmienną, co może sugerować, że obydwie strategie mogą mieć swoje zasługi 
w kwestii degradacji delty-T. Niniejsze opracowanie proponuje nową strategię zmniejszenia 
degradacji delty-T poprzez połączenie zarówno przepływu i delty-T w jedną zmienną: 
stosunek przepływu do delty-T. W dalszej części niniejszego opracowania ta strategia 
ograniczająca jest określana mianem strategii ograniczenia przepływu/delty-T. Do wdrożenia 

Wykres 1: (a) Bezwzględna i (b) znormalizowana zdolność przekazywania ciepła w warunkach projekto-
wanych. (Spadek w lewym górnym rogu wykresu (a) wynika z przejścia między warunkami przepływu)
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strategii ograniczenia przepływu/delty-T wymagane są trzy czujniki. Dwa czujniki tempe-
ratury mierzą zmiany temperatury w wymienniku, a czujnik przepływu określa natężenie 
przepływu wody lodowej.

W oparciu o HVAC-Toolkit-Code opracowany przez Brandemuehla, Gabela i Andersena 
(Brandemuehl, 1993) stworzono narzędzie do symulacji w celu uzyskania mapy wydajności 
przeciwprądowych wymienników ciepła w oparciu o wykazane relacje dla suchych 
i mokrych chłodnic, aby ustalić oczekiwane zachowanie wymiennika dla zakresu warunków 
roboczych. Narzędzie to zostało stworzone, ponieważ złożone zachowanie wymienników 
ciepła zależy od wielu danych wejściowych, takich jak: ciśnienie powietrza, temperatura 
wody i powietrza na wlocie, wilgotność, masowe natężenie przepływu cieczy, właściwości 
fizyczne obydwu cieczy, geometrii i wartości materiałowe wymiennika ciepła. Model 
uwzględnia przede wszystkim masowe natężenie przepływu kondensatu w mokrych 
i częściowo mokrych wymiennikach chłodzących podczas osuszania. W ramach tego 
badania dokładniej omówione zostaną tylko następujące zmienne: temperatura wody 
i powietrza na wlocie, wilgotność powietrza na wlocie oraz masowe natężenie przepływu 
powietrza; wszystkie pozostałe paramety pozostają stałe.

Trzy strategie ograniczające zostały omówione i porównane za pomocą znormalizowanej 
mocy - zmiennej opracowanej do zbadania zachowania wymiennika ciepła. Normalizacja 
została uzyskana poprzez podzielenie bezwzględnej krzywej przekazywania ciepła przez 
maksymalne przekazywanie ciepła wymiennika dla danych właściwości doprowadzanych 
cieczy przy bardzo dużych natężeniach przepływu wody, jak pokazano na Wykresie 1b. 
Z tego względu obszar znormalizowanych wartości przekazywania ciepła znajduje się 
pomiędzy 0 a 1. Na znormalizowanej krzywej przekazywania ciepła wybrano punkt 
odniesienia (PO) dla chłodnicy w warunkach projektowanych. Punkt odniesienia (PO) 
służy jako podstawa do porównania. Ponieważ warunki pracy ulegają zmianie w ciągu 
roku, narzucony przez strategie ograniczające maksymalny znormalizowany punkt pracy 
wymiennika zmienia się (patrz wykres 2 do 4). W ninieszym badaniu poszczególne pa-
rametry fizyczne zostaną kolejno zmienione i ich oddziaływanie zostanie przebadane. 
Do symulacji numerycznych warunki projektowane reprezentują letnie warunki pogodowe 
charakteryzujące się wysokim przekazywania ciepła, które panowały w bibliotece kampusu 
MIT. Punkt odniesienia (PO) w niniejszym opracowaniu został obrany w celach poglądowych 
i stanowi punkt na znormalizowanej krzywej przekazywania ciepła, w którym wymiennik 
jest nasycony w 85%. W tych warunkach projektowanych, punkt odniesienia nie tylko 
określa znormalizowaną pojemność graniczną przekazywania ciepła, ale także określa 
granice sterowania przepływu, delty-T lub przepływu/delty-T. Rezultat, który w najwyższym 
stopniu podtrzymuje znormalizowaną pojemność graniczną przy jednoczesnym prze-
kroczeniu minimalnej akceptowalnej mocy wymiennika, można uznać za lepszą strategię.

Przypadek 1: Wahania temperatury powietrza nawiewanego

Symulacje pokazują, że przy założeniu stałej temperatury powietrza na wlocie, stałej 
wilgotności i stałego natężenia przepływu, znormalizowana krzywa mocy wymiennika 
dla szerokiego zakresu temperatury wody zasilającej jest prawie niezależna od temperatury 
wody zasilającej, podczas gdy wydajność bezwzględna chłodzenia jest zmienna. Wykres 
2a przedstawia przykład wymiennika ciepła przy dwóch różnych temperaturach wody 
zasilającej. Znormalizowane krzywe przekazywania ciepła (Wykres 2b) pokrywają się 
niemal dokładnie, podobnie jak granica przepływu i punkt odniesienia (PO). Innymi słowy, 
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Biorąc pod uwagę jedynie zmiany temperatury wody, ograniczenie natężenia przepływu 
wody jest lepszą strategią, aby powstrzymać przepływ wody przed zbyt dalekim prze-
mieszczeniem się do strefy nasycenia. Natomiast ograniczenie delty-T prowadzi do 
dalekich odchyleń od punktu odniesienia. Ograniczenie przepływu/delty-T znajduje się 
pomiędzy strategią ograniczenia przepłwu i strategią ograniczenia delty-T. Podobne 
zachowanie można zaobserwować dla różnych wartości temperatury powietrza zasilającego; 
transfer energii znormalizowany przez maksymalną granicę transferu jest niezależny od 
temperatury powietrza zasilającego przy podobnych wynikach kontrolnych.

Przypadek 2: Wahania natężenia przepływu powietrza nawiewanego i jego 
wilgotności

W przypadku, gdy temperatura wody na wlocie, temperatura powietrza i wilgotność 
powietrza pozostają stałe, natomiast zmianom ulega masowe natężenie przepływu, 
znormalizowane krzywe wydajności chłodniczej przy wysokim i niskim przekazywaniu 
ciepła przyjmują zupełnie inny kształt, co pokazano na Wykresie 3.

kształt znormalizowanej krzywej przekazywania ciepła jest niezależny od temperatury 
wody zasilającej.

Wykres 2: (a) Bezwzględna i (b) znormalizowana zdolność przekazywania ciepła z uwzględnieniem wyniku 
ograniczenia przepływu, delty-T i przepływu/delty-T, przy założeniu wzrostu 2K temperatury zasilającej 
wody lodowej z 6 do 8°C.
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Symulacje pokazują, że moc wymiennika dopasowuje się niemal idealnie do delty-T, co 
można zaobserwować na podstawie tego, że granica delty-T (Wykres 3b) leży bardzo 
blisko punktu odniesienia. Z tego powodu ograniczenie delty-T stanowi lepszą strategię 
kontrolną w celu uniknięcia strefy malejącej mocy wymiennika. Ograniczenie przepływu 
ogranicza masowe natężenie przepływu zbyt późno, tj. już w strefie nasycenia. Wynik 
otrzymany w wyniku ograniczenia przepływu/delty-T znajduje się pomiędzy wynikiem 
ograniczenia przepływu i wynikiem ograniczenia delty-T.

Skalowanie znormalizowanych krzywych w odniesieniu do wilgotności zależy w dużym 
stopniu od tego, czy przekazywanie ciepła przez wymiennik jest jedynie odczuwalne 
(powietrze, które przechodzi przez wymiennik ciepła nigdy nie schładza się do temperatury 
punktu rosy), lub czy odbywa się transfer energii utajonej w formie osuszania. W przypadku 
przenoszenia masy (osuszanie), które zwykle ma miejsce w układach chłodzenia, wyniki 
są w dużym stopniu podobne do zmiany masowego natężenia przepływu powietrza. 
Ograniczenie delty-T stanowi lepsze rozwiązanie w przypadku, gdy zmienia się jedynie 
wilgotność.

Zwykle w przypadku instalacji ze zmienną ilością powietrza, warunki wody lodowej 
i powietrza zmieniają się jednocześnie podczas pracy. Jaka strategia jest najlepsza 
w takim przypadku? Wyniki uzyskane przy stałej ilości powietrza odzwierciedlają wyniki 
otrzymane w systemie ze zmienną ilością powietrza, w którym ograniczenie  
przepływu/delty-T jest lepszą strategią, jak pokazano w następnym punkcie. Należy 

Wykres 3: (a) Bezwzględna i (b) znormalizowana zdolność przekazywania ciepła z uwzględnieniem wyniku 
ograniczenia przepływu, delty-T i przepływu/delty-T, przy redukcji rzędu 6 masowego natężenia przepływu 
powietrza.
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starannie dokonać wyboru prawidłowej granicy delty-T: Gdy wszystkie zmienne zmieniają 
się jednocześnie, ograniczenie delty-T może w niektórych przypadkach zbyt wcześnie 
ograniczyć zdolność przekazywania ciepła. Z drugiej strony, ograniczenie przepływu 
może spowodować odwrotny skutek: ograniczenie przepływu zbyt późno w porównaniu 
do punktu odniesienia. Stwierdzono, że ograniczenie stosunku przepływu/delty-T stanowi 
strategię, która uniemożliwia przedostanie się przepływu do strefy niskiej wydajności przy 
jednoczesnym osiągnięciu lub przekroczeniu znormalizowanej mocy wymiennika przy 
dużych obciążeniach.

3  Zastosowanie do danych pomiarowych

Badanie zostało przeprowadzone podczas sezonu niegrzewczego w 2011 roku na 
kampusach Instytutu Technologicznego w Massachusetts (MIT) i Uniwersytetu Kolorado 
w Boulder (UCB). Podczas badań zebrano dane wymienników ciepła o wysokiej 
rozdzielczości. Zmienne zostały zapisane w 30-sekundowych odstępach czasu, wraz 
z deltą-T na wymienniku ciepła i natężeniem przepływu wody przez wymiennik. Za pomocą 
tych zestawów danych trzy strategie zarządzania zostały przedstawione i porównane na 
wykresie 4 (MIT) i 5 (UCB). Dla danych przedstawionych na tych wykresach natężenie 
przepływu wymiennika celowo nie zostało ograniczone, strategie zarządzania zastosowano 
w kolejnej analizie symulacyjnej w celu ujawnienia ograniczeń, które wstąpiłyby gdyby 
wyżej wymienione strategie zostały wdrożone.

Wykres 4: (a) Strategie zarządzania wężownicą (a) ograniczenia przepływu (b) ograniczenia delty-T i (c) 
ograniczenia przepływu/delty-T, zastosowane do danych z systemu uzdatniania powietrza MIT.
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Na wykresie 4 można zaobserwować, iż moc wymiennika zwiększa się gwałtownie wraz 
z masowym natężeniem przepływu wody lodowej, ukazując nasycenie przy dużych 



© ASHRAE Winter Conference 2014, New York strona 7 / 9

przepływach. Zastosowanie strategii zarządzania wymiennikiem jest widoczne poprzez 
rozdzielenie jasnych i ciemnych znaczników danych. Patrząc na wykres 4 można zauważyć, 
że punkt nasycenia jest inny dla górnej i dolnej obwiedni. Korzystne wyniki zostały 
zaobserwowane na kampusie MIT przy zastosowaniu zarówno ograniczenia przepływu, 
jak i ograniczenia delty-T. Wyniki symulacji przedstawione na wykresie 4 pokazują, że 
ograniczenie przepływu/delty-T dałoby korzystny wynik, plasujący się pomiędzy strategią 
przepływu a strategią delty-T.

Na wykresie 5 można zaobserwować podobne tendencje na UCB, jak na MIT na wykresie 
4. W szczególności strategia zarządzania deltą-T wydaje się ograniczać przepływ 
przedwcześnie dla wybranego punktu odniesienia. Dane sugerują, że ograniczenie 
przepływu/delty-T stanowi nieco lepszą strategię od strategii ograniczenia przepływu. 
Wybór punktu odniesienia ma ogromne znaczenie podczas stosowania w warunkach 
rzeczywistych. Ponieważ celem strategii zarządzania jest znalezienie właściwej równowagi 
między mocą wymiennika a optymalizacją zużycia energii, należy starannie wybrać punkt 
odniesienia. Należy unikać wyboru niewłaściwej granicy, zwłaszca jeżeli wymiennik nie 
osiąga jeszcze nasycenia.

4  Wnioski

Wymienniki ciepła cechuje zachowanie zmniejszonego zysku: powyżej pewnej wartości 
zwiększanie przepływu powoduje nieznaczny wzrost transferu energii. Wdrożenie strategii 
mającej na celu uniknięcie wspomnianej powyżej strefy malejących zysków zapewnia 
wiele korzyści. Zmniejszenie przepływu i zwiększenie temperatury wody powrotnej 

Wykres 5: (a) Strategie zarządzania wężownicą z ograniczeniem przepływu (b) ograniczeniem delty-T i (c) 
ograniczeniem przepływu/delty-T, zastosowane do danych z systemu uzdatniania powietrza UCB.
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prowadzi do zwiększenia wydajności centralnej instalacji. Dzięki uniknięciu strefy nasycenia 
wymiennika ciepła zmniejsza się także energia pompowania. Dążąc do uniknięcia nasy-
cenia, w niniejszym badaniu przeanalizowano trzy strategie zarządzania wymiennikiem 
w celu ograniczenia przepływu wody lodowej przez wymiennik ciepła. Zachowanie  
nagrzewnicy i chłodnicy jest złożone i zmienia się w zależności od temperatury wody 
i powietrza na wlocie, wilgotności, masowego natężenia przepływu cieczy. Każda 
z prezentowanych strategii ograniczających oddziaływuje w różny sposób w zależności 
od tego, zmiany której zmiennej dominują w procesie przekazywania ciepła. Tabela 1 
zawiera ranking strategii zarządzania w zależności od tego, która ze zmiennych się zmienia 
(1 oznacza preferowaną opcję).

Ograniczenie przepływu stanowi preferowaną strategię, jeżeli zmienia się tylko temperatura 
wody lub powietrza. W sytuacji, gdy zmiany wilgotności lub masowego natężenia przpływu 
powietrza są dominujące w przekazywaniu ciepła, ograniczenie delty-T jest preferowanym 
sposobem kontrolowania mocy wymiennika. W sytuacji, gdy wszystkie warunki na  
wlocie zmieniają się jednocześnie, jak pokazano na wykresie 4 i 5, ograniczenie  
przepływu/delty-T zdaje się być najbardziej skuteczną strategią, gdy chodzi o utrzymanie 
wysokiej mocy wymiennika i uniknięcie nasycenia.

Nomenklatura

 E = wskaźnik przekazywania energii wymiennika ciepła
 ṁ = masowe natężenie przepływu przez wymiennik ciepła
 ∆T = różnica temperatury cieczy w wymienniku ciepła
 cp = ciepło właściwe kontrolowanej cieczy przez wymiennik ciepła

Tabela 1. Podsumowanie strategii zarządzania wymiennikiem

Zmieniające 
się zmienne

Temp. wody na wejściu
Temp. powietrza na wejściu

Wilgotność powietrza na wejściu
Masowe natężenie przepływu powietrza

Ograniczenie 
przepływu

1
1
3
3

Ograniczenie 
delty-T

3
3
1
1

Ograniczenie 
przepływu/delty-T

2
2
2
2
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