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1. Cel i zakres pracy 

Celem pracy jest analiza i ocena możliwości obniżenia temperatury wody  

z agregatów technologicznych w systemie chłodzenia w zakładzie Śrubena-Unia S.A. Firma 

ciągle się rozwija, zaopatruje się w nowe maszyny i urządzenia wymagające chłodzenia, 

przez co obciążenie układu chłodzenia ciągle wzrasta. W skrajnych przypadkach, przy 

bardzo wysokiej temperaturze otoczenia, chłodnia nie jest w stanie schłodzić wody do 

wymaganej temperatury, co jest przyczyną wyłączania się urządzeń technologicznych i strat 

finansowych wynikających z braku eksploatacji urządzeń oraz mniejszej liczby 

wytworzonych produktów [1]. W pracy wykonano analizę układów technologicznych 

systemu chłodzenia w zakładzie, opracowano model matematyczny chłodni, w oparciu  

o wyniki pomiarów eksploatacyjnych dokonano estymacji parametrów funkcji 

empirycznych, przeprowadzono obliczenia symulacyjne dla analizy i oceny możliwości 

obniżenia temperatury chłodzonej wody oraz sformułowano wnioski.  

W drugim rozdziale opisano sposoby wykorzystania wody w energetyce oraz 

przedstawiono sposoby chłodzenia, które dzielą się na przeponowe i bezprzeponowe.  

W kolejnej części drugiego rozdziału ukazano przykładowe efekty poprawy efektywności 

energetycznej wywołane chłodzeniem wodnym. Jako przykładowe efekty podano 

obniżenie mocy napędowej sprężarek gazowych oraz poprawę własności materiałów 

konstrukcyjnych instalacji energetycznych. Ostatnia część drugiego rozdziału opisuje normy 

jakie woda przemysłowa musi spełniać oraz sposoby uzdatniania wody. Opisane zostały 

również straty wody chłodzącej w obiegach technologicznych wraz z parametrami, od 

których są one zależne. 

Trzeci rozdział dotyczy urządzeń chłodzących wodę. Przedstawiono ich podział 

oraz opisano każde urządzenie pod względem cech konstrukcyjnych, a także sposobu 

chłodzenia wody. Ukazano schematy urządzeń. 

W czwartym rozdziale opisano proces produkcyjny wraz ze źródłami ciepła oraz 

przeanalizowano zainstalowany układ chłodzenia w zakładzie Śrubena-Unia S.A. 

Przedstawiono schemat układu wraz z jego opisem. Następnie szczegółowo opisano 

poszczególne elementy układu: chłodnię wentylatorową oraz pompownię. 
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W rozdziale piątym przedstawiono teoretyczno-empiryczny model chłodni 

wentylatorowej. Na podstawie przytoczonej literatury [5, 6, 7] wyprowadzono układ 

czterech głównych równań będących teoretyczno-empirycznym modelem chłodni 

wentylatorowej. W modelu tym występują trzy nieznane współczynniki: a, b, c zależne od 

parametrów konstrukcyjnych chłodni.  Współczynniki zostały poddane estymacji poprzez 

kalibrację pomiarami i minimalizację sumy kwadratów odchyleń zmierzonej i obliczonej 

wartości temperatury wody chłodzącej wypływającej z chłodni. Otrzymane współczynniki 

obarczone bardzo wysokim jak na warunki przemysłowe współczynnikiem determinacji 

wielokrotnej (R=0,94) przedstawiono w tabeli 5.2. Wyniki obliczeń głównych parametrów 

modelu teoretyczno-empirycznego przedstawiono w tabeli 5.3. 

W rozdziale szóstym przeprowadzono analizę pracy chłodni przy zmiennych 

parametrach wejściowych. Wyniki jakie otrzymano są niepokojące, ponieważ można jasno 

stwierdzić, że układ chłodzenia w zakładzie jest przeciążony. Zbyt duży strumień wody 

chłodzącej mocno wpływa na efektywność chłodzenia, co źle wpływa na pracę agregatów 

technologicznych. 

Rozdział siódmy został poświęcony na wnioski wynikające z przeprowadzonej 

analizy pracy systemu chłodzenia w zakładzie. Stwierdzono, że konieczna jest modernizacja 

systemu chłodzenia w zakładzie. Obecny system jest przeciążony, więc konieczna jest jego 

modyfikacja. Proponuje się dobudowanie kolejnej celki chłodni wentylatorowej, co 

powinno zdecydowanie zwiększyć efektywność chłodzenia, a różnica temperatury między 

wodą dolotową, a wylotową powinna się zwiększyć w przybliżeniu o 2°C w stosunku do 

stanu obecnego. 

Na koniec została przedstawiona bibliografia, na której oparto analizę oraz z której 

zapożyczono materiały do napisania pracy magisterskiej oraz załączono wydruk z programu 

obliczeniowego. 
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2. Analiza układów chłodzenia wody z procesów technologicznych. 

Woda chłodząca jest jednym z ważniejszych czynników w procesach 

technologicznych. Przeważająca część maszyn i urządzeń technologicznych wymaga 

chłodzenia realizowanego przy pomocy wody chłodzącej. Gospodarka wodna jest jednym 

z głównych aspektów oddziałujących na środowisko [2]. 

Woda pobierana jest z wcześniej utworzonych sztucznych zasobników wodnych 

albo ze źródeł wody surowej, to znaczy z ujęć wody podziemnej, powierzchniowej lub 

opadowej. Woda w przyrodzie krąży w obiegu zamkniętym, najpierw odparowuje z wód 

powierzchniowych do atmosfery, następnie się skrapla i opada w postaci deszczu na ziemię, 

bezpośrednio do wód powierzchniowych i pośrednio do wód gruntowych zamykając obieg 

[2]. 

W energetyce zawodowej woda chłodząca wykorzystywana jest w procesie 

chłodzenia skraplacza, zaś w energetyce przemysłowej do chłodzenia lanc tlenowych,  

w układach mokrego oczyszczania gazów, chłodzenia obmurza wanny, uchwytów elektrod, 

ram okien oraz sklepień elektrycznego pieca łukowego [2].     

 

2.1. Układy chłodzenia 

Chłodzenie urządzeń przemysłowych dzieli się na przeponowe (przegrodowe) oraz 

bezprzeponowe (bezpośrednie) [2].  

2.1.1. Chłodzenie przeponowe 

Czynnik chłodzący przepływa przez układy rurowe bądź przez kasetony – 

konstrukcje skrzynkowe. Po stronie czynnika chłodzącego przepływ ciepła odbywa się 

poprzez konwekcję wymuszoną. Chłodzenie to ma na celu obniżenie temperatury 

agregatów technologicznych, ich konstrukcji, co ma na celu zwiększenie ich wytrzymałości 

mechanicznej oraz trwałości. 

Czynnikiem chłodzącym najczęściej jest woda lub para wodna. Ze względu na 

rodzaj chłodzenia można wyróżnić: 

• chłodzenie wodą zimną, 

• chłodzenie wodą gorącą, 
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• chłodzenie wyparkowe. 

Najczęściej stosowanym czynnikiem jest woda zimna o temperaturze nie 

przekraczającej 50°C. Podczas przepływu przez części konstrukcyjne agregatów 

technologicznych w celu ich schłodzenia woda ogrzewa się o 5-15 K. W celu zapewnienia 

odpowiedniej wymiany ciepła między wodą chłodzącą, a częściami konstrukcyjnymi 

agregatów technologicznych należy zoptymalizować prędkość przepływu. Współczynnik 

wnikania ciepła rośnie wraz ze wzrostem prędkości, aczkolwiek trzeba pamiętać również  

o wzroście oporów przepływu podczas zwiększania prędkości, co wiąże się ze zużyciem 

energii na napęd pomp. W praktyce prędkość przepływu nie przekracza 1 m/s [2].  

Chłodzenie wodą gorącą przekraczającą 50°C jest mniej efektywne niż chłodzenie 

wodą zimną, ale uzyskana po słodzeniu agregatów woda może zostać jeszcze wykorzystana 

jako energia odpadowa, przykładowo w celu: 

• wstępnego podgrzania wody zasilającej kocioł, 

• wytwarzania energii elektrycznej w dodatkowym obiegu przy wykorzystaniu 

czynnika niskowrzącego, 

• podgrzewu wody w instalacjach ciepłowniczych i ogrzewniczych, 

• napędu ziębiarki adsorpcyjnej (lub wymiennika ciepłowniczego). 

 Współczynniki wnikania ciepła dla wodnego chłodzenia można wyznaczyć  

z zależności kryterialnych: 

𝑁𝑢 = 𝑓(𝑅𝑒, 𝑃𝑟, 𝑃𝑒), 

przy czym: 

• liczba Nusselta   𝑁𝑢 =  
𝛼𝑙

𝜆
 

• liczba Reynoldsa   𝑅𝑒 =  
𝑤𝑙

𝜐
 

• liczba Prandtla   Pr =  
𝜐

𝑎
 

• liczba Pecleta    𝑃𝑒 =
𝑤𝑙

𝑎
, 

gdzie: 

l – wymiar charakterystyczny, 
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w – prędkość przepływu, 

λ – współczynnik przewodzenia ciepła dla płynu, 

υ – lepkość kinematyczna płynu, 

a – współczynnik wyrównywania temperatury. 

Chłodzenie może również odbywać się poprzez odparowanie wody, co powoduje 

intensyfikację przepływu ciepła między elementami konstrukcyjnymi agregatów 

technologicznych, a czynnikiem chłodzącym. Entalpia parowania wody wynosi od 2000 do 

2500 kJ/kg – ilość ciepła jaką odbiera czynnik chłodzący od części agregatów 

technologicznych przy odparowaniu czynnika. Chłodzenie przez odparowanie można 

podzielić na [2]: 

• system z obiegiem naturalnym, 

• system z obiegiem wymuszonym przez pompę obiegową, 

• system współpracujący z kotłem odzyskowym, 

• system z wysokowrzącym czynnikiem pośrednim. 

2.1.2. Chłodzenie bezprzeponowe 

Chłodzenie bezprzeponowe pozwala zintensyfikować wymianę ciepła między 

czynnikiem chłodzącym, a elementami konstrukcyjnymi agregatów technologicznych, 

wyróżnia się chłodzenie bezprzeponowe [2]: 

• ociekowe, 

• zanurzeniowe, 

• natryskowe. 

Współczynniki wnikania ciepła można policzyć z równań kryterialnych, główne 

parametry decydujące o wymianie ciepła między czynnikiem chłodzącym, a elementami 

konstrukcyjnymi agregatów technologicznych to: temperatura wody chłodzącej, 

temperatura nasycenia wody dla danego ciśnienia, wysokość strefy chłodzenia, wymiary 

konstrukcyjne agregatów, prędkość przepływu wody, gęstość wody i pary oraz 

współczynnik przewodzenia ciepła dla wody [2]. 
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2.2. Przykładowe efekty eksploatacyjne wodnego chłodzenia 

Podstawowe efekty eksploatacyjne wynikające z chłodzenia urządzeń i maszyn 

technologicznych woda przemysłową [2]: 

• Obniżenie mocy napędowej sprężarek gazowych, 

• odprowadzenie entalpii przemian gazowych oraz entalpii reakcji 

egzotermicznych w przemyśle spożywczym i chemicznym, 

• zwiększenie trwałości instalacji technologicznej przez poprawę właściwości 

wytrzymałościowych materiałów konstrukcyjnych, 

• zabezpieczenie przed przegrzaniem maszyn i urządzeń technologicznych. 

 

2.2.1. Obniżenie mocy napędowej sprężarek gazowych 

Względną oszczędność energii napędowej sprężarki poprzez obniżenie 

początkowej temperatury gazu można przedstawić za pomocą zależności [2]: 

𝜔 = 1 −
𝑇′

𝑇
 , 

(2.1) 

gdzie: 

T’ – temperatura bezwzględna gazu po wstępnym ochłodzeniu, K 

T – temperatura bezwzględna gazu przed wstępnym ochłodzeniem, K 

Z powyższej zależności wynika, że im bardziej zostanie schłodzony gaz przed sprężaniem 

tym ilość zaoszczędzonej energii napędowej sprężarki będzie większa, a zatem sprawność 

wewnętrzna sprężarki również się zwiększy [2]. 

 

2.2.2. Poprawa właściwości materiałów konstrukcyjnych 

Wytrzymałość konstrukcyjna materiałów określana jest przede wszystkim przez 

wytrzymałość na rozciąganie Rm oraz granicę plastyczności Re. Parametry te nie zależą od 

czasu obciążenia materiałów dla niskich temperatur, zaś wraz ze wzrostem temperatury 

materiału parametry Rm oraz Re się obniżają i stają się zależne od czasu obciążenia 
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materiału. W celu zwiększenia wytrzymałości instalacji technologicznych stosuje się 

chłodzenie materiałów konstrukcyjnych instalacji, obniża się temperatura elementów 

konstrukcyjnych, a parametry wytrzymałościowe Rm oraz Re utrzymują się na stosunkowo 

wysokim i stałym poziomie [2]. 

  

2.3. Wymagane właściwości wody chłodzącej i sposoby uzdatniania wody 

W układzie chłodzenia z chłodnią mokrą, poprzez odparowanie czynnika 

obiegowego w chłodni, występuje strata wody chłodzącej, którą trzeba uzupełniać. Ilość 

odparowanej wody to 1-4% strumienia obiegowego [2]. Strata czynnika obiegowego wiąże 

się ze zwiększeniem stężeń substancji zawartych w wodzie oraz wzrostem pH wody. Wzrost 

stężeń niektórych soli powoduje ich krystalizację, co wiąże się z powstawaniem kamienia 

czy zamulaniem instalacji. W celach protekcyjnych odprowadza się część strumienia wody 

z układu, tzw. odsoliny, a także uzupełnia się obieg wodą uzupełniającą. 

Przy założeniu, że ilość wody w obiegu chłodzącym ma być wartością niezmienną 

strumień wody traconej z układu Mstrat można opisać zależnością [2]: 

 

𝑀𝑠𝑡𝑟𝑎𝑡 = 𝑀𝑜𝑑𝑝 + 𝑀𝑢𝑛𝑜𝑠 + 𝑀𝑜𝑑𝑠 + 𝑀𝑖𝑛𝑛𝑒, 

(2.2) 

gdzie: 

Modp – ilość wody tracona w chłodni poprzez odparowanie, 

Munos – ilość wody tracona poprzez unos kropel z chłodni do otoczenia, 

Mods – ilość wody tracona poprzez konieczność odsalania, 

Minne – ilość wody tracona poprzez inne straty. 
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Straty wody w chłodni wywołane odparowaniem zależą od [2]: 

• parametrów otoczenia: temperatura powietrza, wilgotność względna 

powietrza – straty rosną przy podwyższaniu się temperatury powietrza 

oraz przy spadku wilgotności względnej powietrza, 

• strefy chłodzenia – różnica temperatur między wodą wylotową, a wlotową 

chłodni – im wyższa strefa chłodzenia tym większe straty, 

• poziomy chłodzenia – różnica temperatur między wodą wylotową  

z chłodni, a temperaturą termometru mokrego – straty czynnika 

obiegowego są odwrotnie proporcjonalne do poziomu chłodzenia.   

Straty wody obiegowej powodowane unoszeniem są definiowane poprzez ilość 

wody chłodzącej unoszonej w postaci kropel przez przekrój wylotowy chłodni poprzez 

strugę przepływającego powietrza. Skład wody unoszonej jest taki sam jak skład wody 

obiegowej. Strumień strat wywołanych unoszeniem jest zależny przede wszystkim od 

prędkości powietrza przepływającego przez chłodnię oraz w mniejszym stopniu od gęstości 

zraszania. Wpływ na straty wywołane unoszeniem ma również ciśnienie w zraszaczach, im 

wyższe ciśnienie tym udział małych kropel, które są łatwiej unoszone przez przepływające 

powietrze, w procesie zraszania jest większy. Praktycznie w chłodniach wyposażanych  

w eliminatory unosu straty wody chłodzącej wywołane unoszeniem nie przekraczają 0,01% 

strumienia obiegowego [2]. 

Inne straty wody obiegowej związane są przede wszystkim z różnego rodzaju 

wyciekami, niedoskonałościami technicznymi instalacji, a także przeciekami, przykładowo 

wycieki z dławnic pomp. Wodę zużywa się również do płukania filtrów. W obliczeniach 

bilansowych wymienione straty nie są brane pod uwagę, ponieważ są one pomijalnie małe. 

Osady występujące w instalacjach chłodzących, takie jak [2]: 

• mieszaniny związków nieorganicznych powstałe w wyniku reakcji 

chemicznych (siarczany, węglany, krzemiany i inne), 

• osady wywołane nagromadzeniem materiałów wniesionych poprzez 

przepływające w chłodni powietrze, 

• osady wprowadzone wraz z wodą uzupełniającą, 
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• zanieczyszczenia biologiczne wywołane przy udziale bakterii, poprzez 

adsorpcje zawiesin przez biofilm, 

gromadzą się w urządzeniach układu chłodzącego i powodują wiele negatywnych efektów 

związanych z transportem ciepła, swobodnym przepływem powietrza czy korozją 

elementów instalacji. 

Kryteria jakości dla wody w układach chłodzenia są następujące [2]: 

• woda nie może oddziaływać korozyjnie na materiały konstrukcyjne 

urządzeń oraz rurociągów, 

• woda nie może stwarzać warunków pozwalających na rozwój życia 

biologicznego, 

• woda nie może wytwarzać na powierzchniach urządzeń i rurociągów 

w określonym zakresie temperatur żadnych osadów, złogów i narostów. 

Istnieje wiele sposobów uzdatniania wody stosowanej do napełniania 

i uzupełniania instalacji chłodzących. Można je podzielić na [2]: 

a) usuwanie zanieczyszczeń stałych z wody surowej 

• dla układu makrodyspresyjnego, czyli dla cząsteczek wielkości 

powyżej 0,1 mm –> cedzenie i filtracja, 

• dla układów z zawiesinami zawierającymi cząsteczki opadające 

i nieopadające o wielkości 0,1 μm – 0,1 mm –> sedymentacja 

i filtracja, 

• dla układów koloidalnych, czyli dla cząsteczek wielkości  

1 nm – 1 μm –> koagulacja, flokulacja, 

b) dekarbonizacja wody surowej, 

c) kondycjonowanie wody chłodzącej 

• cedzenie i filtracja, 

• dezynfekcja, 

• stabilizowanie twardości, 

• inhibitowanie korozji. 
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3. Opis urządzeń chłodzących wodę 

Urządzenia chłodzące można podzielić następująco [2]: 

a) Chłodnie 

• mokre (kominowe, wentylatorowe), 

• suche (kominowe, wentylatorowe – nazywane chłodnicami 

powietrznymi), 

• hybrydowe (kominowe, wentylatorowe), 

b) baseny rozpryskowe, 

c) chłodnie strumienicowe, 

d) agregaty wody lodowej. 

3.1. Chłodnie 

Chłodnie są to urządzenia wykorzystywane w układach chłodzących mające na 

celu odebranie ciepła z wody chłodzącej instalacje technologiczne i przekazanie go do 

otoczenia. Chłodnie ze względu na sposób przekazywania ciepła od wody chłodzącej do 

powietrza chłodzącego można podzielić na [2]: 

3.1.1. Chłodnie mokre 

Chłodnie mokre są to urządzenia, w których następuje bezpośredni kontakt 

między wodą, a powietrzem.  Proces chłodzenia wody następuje głównie dzięki 

odparowaniu części jej strumienia do powietrza oraz w mniejszym stopniu poprzez 

konwekcyjny przepływ ciepła między wodą, a powietrzem. W chłodni mokrej  

o efektywności procesu chłodzenia decydują dwa czynniki: warunki hydrodynamiczne 

mające wpływ na współczynniki wnikania ciepła i masy, a także wielkość powierzchni 

międzyfazowej. W celu maksymalizacji efektywności chłodzenia wody konieczne jest 

osiągnięcie jak największej powierzchni międzyfazowej oraz jednostkowego strumienia 

odparowanej wody. 

Przy odpowiednich warunkach pracy chłodni możliwe jest osiągnięcie temperatury 

wody wylotowej niższej niż temperatura powietrza przepływającego przez chłodnie. 

Minimalna możliwie osiągalna temperatura wody to tzw. temperatura adiabatycznego 
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nasycenia, która praktycznie jest zbliżona do temperatury wilgotnego termometru 

psychometru. Jest to możliwe ze względu na  to, że ciśnienie cząstkowe pary przy 

powierzchni międzyfazowej jest wyższe niż ciśnienie cząstkowe powietrza, co wiąże się  

z dalszym przepływem ciepła od wody do powietrza, mimo że konwekcyjny strumień ciepła 

przekazywany jest z powietrza do wody. 

Chłodnie mokre można podzielić ze względu na [2]: 

a) siłę napędową wywołującą przepływ powietrza 

• o ciągu naturalnym – chłodnie kominowe, 

• o ciągu wymuszonym – chłodnie wentylatorowe 

▪ z wentylatorem ssącym, 

▪ z wentylatorem tłoczącym, 

• o ciągu hybrydowym – kominowe z wentylatorami wspomagającymi, 

b) kierunek przepływu powietrza względem wody 

• przeciwprądowe – powietrze przepływa przeciwnie skierowane do 

wody, tj. od dołu do góry, 

• krzyżowoprądowe – powietrze przepływa poziomo, od przekroju 

wlotowego do wylotowego, 

c) sposób budowy lub montażu 

• budowle – budowane w miejscu funkcjonowania, 

• urządzenia – montowane z dostarczonych modułów lub w całości. 

W chłodniach kominowych przepływ powietrza osiągany jest poprzez tzw. ciąg 

kominowy uzyskany wskutek różnicy ciśnienia hydrostatycznego wywieranego przez 

powietrze atmosferyczne i ciśnienia hydrostatycznego powietrza gorącego w chłodni. Ciąg 

kominowy zależny jest od wysokości efektywnej chłodni – jest do niej proporcjonalny oraz 

od różnicy gęstości powietrza otaczającego chłodnię i powietrza wewnątrz chłodni – 

różnica ciśnień hydrostatycznych jest wystarczająca na pokonanie oporów przepływu.   
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Schemat chłodni mokrej kominowej przeciwprądowej przedstawiono na rysunku 

3.1 [2], a krzyżowoprądowej na rysunku 3.2 [2]. 

 

Rys. 3.1 Schemat chłodni mokrej kominowej przeciwprądowej 

 

 

Rys. 3.2 Schemat chłodni mokrej kominowej krzyżowoprądowej 

Chłodnie kominowe mają kominy konstrukcji żelbetowej w kształcie hiperboloidy 

obrotowej, taka konstrukcja wymuszona jest względami wytrzymałościowymi, zaś mniejsze 

znaczenie mają warunki przepływu powietrza przez chłodnię. Mniejsze chłodnie kominowe 

oraz umiejscowione na terenach sejsmicznych wykonywane są jako stalowe.  

Chłodnie kominowe są w zasadzie wykorzystywane tylko do chłodzenia wody 

chłodzącej skraplacz w blokach energetycznych. 
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Dominującym rodzajem chłodni w przemyśle są chłodnie wentylatorowe. Składają 

się one z kilku lub kilkunastu celek, z których każda traktowana jest jako osobne urządzenie 

technologiczne. Celki ustawia się w szeregu, jedna obok drugiej (w przypadku braku miejsca 

stosuje się ustawienie w dwóch szeregach, co powoduje napływ powietrza do chłodni tylko 

z jednej strony i ogranicza możliwość wyrównania profilu prędkości w każdej celce), aby 

była możliwość doprowadzania strumienia powietrza z dwóch stron celki. 

Woda z agregatów technologicznych dopływa do chłodni, gdzie jest rozdzielana na 

poszczególne celki w zależności od zapotrzebowania, tj. obciążenia hydraulicznego, a po 

ochłodzeniu trafia do wspólnego kolektora zbiorczego, z którego grawitacyjnie spływa do 

pomp, które powtórnie transportują ochłodzoną wodę do instalacji technologicznych 

celem ich schłodzenia. 

Przepływ powietrza chłodzącego wodę w każdej celce wymuszony jest przez 

wentylator, w zależności od konstrukcji celki, ssący lub tłoczący. Schemat chłodni 

wentylatorowej przeciwprądowej z wentylatorem ssącym przedstawiono na rysunku 3.3 

[2], a przeciwprądowej z wentylatorem tłoczącym na rysunku 3.4 [2]. 

 

Rys. 3.3 Schemat chłodni mokrej wentylatorowej przeciwprądowej 
z wentylatorem ssącym 
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Rys. 3.4 Schemat chłodni mokrej wentylatorowej przeciwprądowej 
z wentylatorem tłoczącym 

 

Chłodnia kominowa wyposażona w wentylatory wspomagające nazywana jest 

chłodnią o ciągu hybrydowym. Chłodnie mokre o ciągu hybrydowym budowane są ze 

względu na walory architektoniczne bądź krajobrazowe, między innymi w miejscach, gdzie 

warunki lokalizacyjne ograniczają wysokość budowanych obiektów przemysłowych. 

Budowa chłodni kominowych wspomaganych wentylatorami jest uzasadniona  

w przypadku, gdy wentylatory wspomagające mają pracować tylko w okresie najwyższych 

temperatur, zaś przy niższych temperaturach chłodnia pracować będzie jako chłodnia 

kominowa ograniczając zużycie energii elektrycznej na napęd wentylatorów, a także hałas. 

Schemat chłodni o ciągu hybrydowym przedstawiono na rysunku 3.5 [2]. 
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Rys. 3.5 Schemat chłodni mokrej o ciągu hybrydowym 

 

 

3.1.2. Chłodnie suche 

Chłodnie suche są to przeponowe wymienniki ciepła, w których przepływ ciepła 

wywołany jest w wyniku konwekcji między przepływającym powietrzem, a wodą. 

Współczynnik wnikania ciepła po stronie powietrza jest zdecydowanie mniejszy niż 

po stronie wody, co wiąże się z tym, iż składnik oporu cieplnego po stronie powietrza 

stanowi zdecydowanie większą część niż po stronie wody. W celu intensyfikacji przepływu 

ciepła konieczne jest zwiększenie powierzchni wymiany ciepła po stronie powietrza, 

przykładowo przez ożebrowanie zewnętrznej powierzchni rurek. 

Zastosowanie chłodni suchej pozwala osiągnąć wiele korzyści, między innymi: 

• Brak konieczności uzupełniania wody chłodzącej, 

• Brak produkowanych ścieków w systemie, 

• Brak roszenia terenu związanego z porywaniem kropel wody przez 

przepływające powietrze w chłodni, 

• Zmniejszenie poziomu hałasu w stosunku do chłodni mokrych. 
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W chłodni suchej granicą do jakiej można schłodzić wodę jest temperatura 

otoczenia, co jest jednym z głównych powodów przewagi chłodni mokrej nad chłodnią 

suchą, ponieważ w chłodni mokrej możliwe jest schłodzenie wody do temperatury 

termometru mokrego, która jest niższa od temperatury otoczenia. 

Chłodnie suche można podzielić ze względu na: 

a) siłę napędową wywołującą przepływ powietrza 

• o ciągu naturalnym – chłodnie kominowe suche, 

• o ciągu wymuszonym – chłodnie wentylatorowe zwane chłodnicami 

▪ z wentylatorem ssącym, 

▪ z wentylatorem tłoczącym, 

b) sposób budowy lub montażu 

• budowle – budowane w miejscu funkcjonowania, 

• urządzenia – montowane z dostarczonych modułów lub w całości. 

 W chłodniach kominowych suchych przepływ ciepła realizowany jest w tzw. 

deltach – zbudowane one są z dwóch prostokątnych ram, które są elementem nośnym dla 

wiązek rur ożebrowanych. Delty mogą być montowane zarówno pionowo w oknach 

wlotowych chłodni oraz poziomo wewnątrz chłodni. 

Chłodnice powietrzne, czyli chłodnie suche wentylatorowe są przeponowymi 

wymiennikami ciepła między wodą, a przepływającym powietrzem. Wentylatory mogą 

pracować jako ssące bądź tłoczące. 

 

3.1.3. Chłodnie hybrydowe 

Chłodnie hybrydowe zbudowane są z dwóch części – mokrej oraz wymienników 

ciepła woda – przepływające powietrze. Powietrze przepływające przez chłodnię dzieli się 

na dwie strugi -  do części mokrej, gdzie się ogrzewa od wody i nasyca wilgocią oraz do 

wymienników ciepła, gdzie ulega podgrzaniu. Następnie w komorze mieszania strugi 

ulegają wymieszaniu, stopień zawilżenia powietrza wyznaczany jest z bilansu wilgoci. 
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W okresie letnim chłodnia pracuje w systemie chłodni mokrej, zaś przy obniżeniu 

temperatury zewnętrznej otoczenia do pewnej granicznej wartości do systemu włącza się 

część chłodni suchej i chłodnia pracuje w systemie hybrydowym.   

 

3.2. Baseny rozpryskowe 

Prócz chłodni wodę obiegową można schładzać również w powierzchniowych 

zbiornikach wodnych, zarówno naturalnych jak i sztucznych. Proces wymiany ciepła między 

wodą, a otoczeniem odbywa się w procesie odparowania wody z powierzchni zbiornika, 

a także na drodze konwekcji i promieniowania. Przepływ ciepła zależny jest głównie od 

temperatury otoczenia i prędkości wiatru, ale również od wymiarów i ukształtowania 

zbiornika. 

Baseny rozpryskowe to zbiorniki wodne wyposażone w dysze, których zadaniem 

jest rozprysk gorącej wody obiegowej w postaci kropel w górę za pomocą rozpylaczy, co 

intensyfikuje wymianę ciepła między wodą a otoczeniem, a zatem zwiększa możliwości 

chłodzące basenu. 

    W zależności od zapotrzebowania uruchamiana jest określona liczba rozpylaczy, 

dlatego wodorozdział podzielony jest na sekcje, na końcu których zainstalowana jest 

armatura odcinająca. Jeżeli dopływ do sekcji jest zamknięty woda kierowana jest 

bezpośrednio do basenu. 

 

3.3. Chłodnie strumienicowe 

Podobnie jak w chłodniach mokrych w chłodniach strumienicowych wykorzystuje 

się zjawisko częściowego odparowania wody w celu intensyfikacji przepływu ciepła, ale nie 

występuje tutaj dodatkowe chłodzenie przepływającym powietrzem. 

Strumień gorącej wody jest transportowany przez system wodorozdziału do 

parowacza. Parowacz połączony jest ze strumienicą, gdzie czynnik napędowy ulega 

rozprężeniu do ciśnienia niższego niż ciśnienie parowania dla temperatury wody chłodzącej 

w obiegu. Podczas procesu rozprężania następuje znaczny wzrost prędkości czynnika 

napędowego. Część przepływającej wody obiegowej w parowaczu odparowuje i zostaje 
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zassana przez strumienicę, co wiąże się z odprowadzeniem entalpii parowania ze 

strumienia wody chłodzącej oraz obniżeniem jej temperatury. 

 

3.4. Agregaty do oziębiania wody 

Agregaty ziębnicze dzieli się na sprężarkowe i absorpcyjne, służą one do 

wytwarzania nośników zimna, które są używane w celach klimatyzacyjnych, 

przemysłowych oraz spożywczych. Nośniki zimna powinny się charakteryzować: 

• wysoką temperaturą parowania, 

• niską temperaturą zamarzania, 

• dużą odpornością na korozję, 

• dużą wartością pojemności cieplnej i współczynnika przewodzenia ciepła, 

• małą lepkością i gęstością, 

• niską ceną. 

Żadna ze znanych substancji nie spełnia powyższych warunków jednocześnie, 

aczkolwiek najkorzystniejszym czynnikiem spełniającym większość z tych warunków jest 

woda. Jest ona wykorzystywana najczęściej w celach chłodniczych aż do temperatury 0°C, 

w przypadku zapotrzebowania na niższą temperaturę stosuje się różnego rodzaju roztwory 

wodne związków nieorganicznych oraz organicznych, a także roztwory handlowe. 

Zasada działania agregatów sprężarkowych opiera się na obiegu Lindego, który 

przedstawiono na rysunku 3.6 [2]. Obieg składa się ze sprężarki, skraplacza, zaworu 

dławiącego oraz parowacza. Czynnikiem obiegowym mogą być związki organiczne, 

nieorganiczne, chlorowofluorowe pochodne węglowodorów, tzw. freony, a także 

mieszaniny azeotropowe. W sprężarce przegrzana para czynnika ulega politropowemu 

sprężaniu, następnie trafia ona do skraplacza, który jest chłodzony powietrzem lub wodą, 

gdzie następuje skraplanie pary przy stałym ciśnieniu i obniżeniu temperatury. W zaworze 

dławiącym następuje izentalpowe dławienie powodujące częściowe odparowanie czynnika 

wraz z obniżeniem jego ciśnienia i temperatury. Obieg kończy się w parowaczu, gdzie 

następuje izobaryczne odparowanie czynnika wraz z jego przegrzaniem.    
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Rys. 3.6 Obieg teoretyczny Lindego 

 

Do agregatów absorpcyjnych doprowadza się ciepło ze źródła o temperaturze 

wyższej od otoczenia. Medium obiegowym w ziębiarce absorpcyjnej są dwa czynniki, tzw. 

zespoły sorpcyjne, gdzie substancja o większej lotności pełni rolę czynnika chłodniczego,  

a druga rolę absorbenta. Główne własności jakie powinien spełniać zespół sorpcyjny: 

• brak toksyczności i skłonności do palności, 

• duża zdolność do pochłaniania pary czynnika chłodzącego przez ciekły roztwór  

w absorberze, przy małej entalpii rozpuszczania, 

• trwałość chemiczną w szerokim zakresie temperatur i ciśnień, 

• obojętność chemiczną w stosunku do materiałów konstrukcyjnych ziębiarki, 

• niska cena. 

W zdecydowanej większości przypadków ziębiarek absorpcyjnych zespołem 

sorpcyjnym jest roztwór wody jako czynnik chłodzący z bromkiem litu jako absorbentem.  
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4. Układ chłodzenia w zakładzie Śrubena-Unia S.A. 

4.1. Ogólny opis firmy i odbiorów technologicznych (źródeł ciepła) 

Firma Śrubena Unia S.A. specjalizuje się w produkcji wyrobów na zimno oraz na 

gorąco, w klasach wytrzymałościowych od 4.6 do 12.9. W przedsiębiorstwie produkowane 

są: śruby sześciokątne, śruby czterokątne, wyroby dla motoryzacji, nity, wkręty kolejowe, 

śruby z łbem walcowym z wgłębieniem sześciokątnym, szeroki zakres śrub rysunkowych, 

szpilki, nakrętki oraz podkładki według norm: ISO, DIN, PN, EN, ANSI oraz BS. Śruby 

produkowane są w średnicach od M5 do M64. Wyroby fabryki wykorzystywane są  

w segmentach: motoryzacyjnym, budowlanym, kolejowym, górniczym oraz energetycznym 

[1]. 

Materiałem wykorzystywanym do produkcji jest walcówka lub pręty surowe. 

Surowy materiał trafia z hali magazynu do trawialni, gdzie prowadzone są następujące 

operacje: płukanie, trawienie, płukanie, aktywacja, fosforanowanie, neutralizacja, 

suszenie. Po trawieniu następuje transport na wydział ciągarek. Ciągnienie jest procesem 

przeróbki plastycznej na zimno. Następnym procesem jest kucie, którego finalnym efektem 

jest odkształcenie materiału za pomocą nacisku. Proces jest realizowany na zimno, 

półgorąco oraz gorąco. W zakładzie stosuje się również obróbkę wiórową. Operacja mycia 

nadaje się do czyszczenia niemal wszystkich elementów, zwłaszcza o skomplikowanych 

kształtach. W procesie zachodzi ostateczne mycie i odfosforanowanie materiału. Obróbka 

cieplna jest to zachodzący pod kontrolą proces zmiany własności materiału, który pozwala 

na uzyskanie żądanej klasy własności mechanicznych.  Materiał poddawany jest zabiegom 

cieplnym (nagrzewaniu, wygrzewaniu i chłodzeniu) w odpowiedniej temperaturze. Metal 

lub stop metali w stanie stałym zmienia swoją mikrostrukturę, zyskując większą twardość, 

odporność na temperaturę, wytrzymałość oraz odpowiednią plastyczność. Obróbka cieplna 

wykonywana jest na piecach taśmowych i piecu komorowym [1]. 

W zakładzie znajduje się pięć głównych hali technologicznych: hala tłoczni AMP, 

hala PR-3 do obróbki cieplnej, hala tłoczni Gollingen, hala tłoczni PELTZER oraz 

narzędziownia. W halach znajdują się agregaty technologiczne wymagające chłodzenia 

pośredniego, głównie linie technologiczne, na których znajdują się piece do obróbki 
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cieplnej, a także przetworniki tyrystorowe wykorzystywane do nagrzewania indukcyjnego 

materiału [1]. 

4.1.1. Hala tłoczni AMP  

Na hali AMP znajdują się przetworniki tyrystorowe ze wzbudnikami, które 

wykorzystywane są do nagrzewania indukcyjnego materiału przed procesem kucia i dalszej 

obróbki. Moc przetworników od 450 kW do 1 MW.  Zapotrzebowanie na wodę chłodzącą 

dla tej hali wynosi 210,5 m3/h i jest to chłodzenie pośrednie [1]. 

4.1.2. Hala PR-3 

Na hali PR-3 Obróbka cieplna znajdują się trzy  linie technologiczne 

wykorzystywane do obróbki cieplnej materiału. Agregaty technologiczne wymagające 

chłodzenia na tej hali to: piec przelotowy (taśmowy) do hartowania, piec przelotowy 

(taśmowy) do odpuszczania i piec komorowy. Występuje tutaj tylko chłodzenie pośrednie 

urządzeń, a zapotrzebowanie na wodę chłodzącą wynosi 155,5 m3/h [1]. 

4.1.3. Hala tłoczni Gollingen oraz PELTZER 

Na halach tłoczni Gollingen oraz PELTZER chłodzone są przetworniki tyrystorowe  

z wzbudnikami służące do nagrzewanie indukcyjnego końcówek materiału lub półfabrykatu 

przed procesem kucia łba śruby lub walcowania gwintu. Moc przetworników od 250 kW do 

450 kW. Chłodzenie pośrednie urządzeń – 280 m3/h [1]. 

4.1.4. Narzędziownia 

W narzędziowni wykorzystywany jest jeden piec wgłębny PEGAT do obróbki 

cieplej narzędzi, którego zapotrzebowanie na wodę chłodząco wynosi 1,2 m3/h [1]. 

 

4.2. Opis istniejącego układu chlodzenia 

Układ chłodzenia urządzeń technologicznych w zakładzie jest układem pośrednim 

przepływowym. Składa się on z chłodni wentylatorowej, pompowni wody obiegowej wraz 

z filtracją bocznikową (filtry żwirowe) oraz rurociągów łączących. Zakład pobiera wodę  

z własnego ujęcia na kanale zwanym „Młynówką wewnątrzzakładową” [1]. 
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Woda obiegowa wykorzystana podczas chłodzenia urządzeń technologicznych 

transportowana jest do chłodni wentylatorowej, gdzie jest schładzana. Z basenu chłodni 

jest transportowana grawitacyjnie do zbiornika wody w pompowni. Następnie poprzez 

pompy głębinowe woda przepływa powtórnie do urządzeń technologicznych [1].  

4.2.1. Schemat modelowanego układu 

Na rysunku 4.1 przedstawiono schemat istniejącego układu chłodzenia 

w zakładzie. 

 

Rys. 4.1 Schemat układu chłodzenia w Śrubena-Unia S.A. 
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4.2.2. Chłodnie wentylatorowe 

Chłodnia wentylatorowa składa się z czterech celek typu W2 o wymiarach każdej  

z nich 3,5 x 3,5 x 5,625 m. Każda celka posiada wentylator o średnicy 2 m, parametry 

wentylatorów przedstawiono w tabeli 4.1.  

Tabela 4.1 Wykaz wentylatorów chłodni 

Typ wentylatora Ilość, szt. Spręż, Pa Wydajność, m3/s 
Prędkość 

obrotowa, 
obr/min 

Moc, kW 

WO 2000-4-(7K) 4 160 30 463 6 

 

Strumień gorącej wody przypływającej do chłodni rozdziela się równomiernie 

między celki (w zależności od wielkości strumienia działa określona liczba celek). Woda 

opada grawitacyjnie ochładzając się poprzez jej częściowe odparowanie oraz konwekcyjnie 

od przepływającego powietrza, a więc w celkach zastosowany jest przepływ 

przeciwprądowy między wodą, a powietrzem. Przepływ powietrza jest wymuszony przez 

wentylator ssący. Każda celka posiada własny basen wody obiegowej, aczkolwiek baseny 

są ze sobą połączone. 

 

4.2.3. Pompownia 

W pompowni znajdują się cztery pompy głębinowe oraz zbiornik wody obiegowej,  

z którego poprzez pompy woda transportowana jest do odbiorów technologicznych 

wymagających chłodzenia. 

Jedna z pomp posiada przemiennik częstotliwości. Pompy pracują w trybie 

zmiennym, w zależności od zapotrzebowania. W pierwszej kolejności wykorzystywana jest 

pompa posiadająca przemiennik częstotliwości, jeżeli jej obciążenie osiągnie wartość 

maksymalną to włącza się kolejna pompa i pracuje z maksymalnym obciążeniem, zaś 

obciążenie pompy z przemiennikiem częstotliwości zmniejsza się do poziomu 10% 

obciążenia nominalnego. Gdy obciążenie pompy z przemiennikiem częstotliwości znów 
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osiągnie wartość maksymalną to algorytm postępowania się powtarza dla trzeciej pompy  

i następnie dla czwartej. 

Wykaz pomp przedstawiono w tabeli 4.2. 

Tabela 4.2 Wykaz pomp  

Typ pompy Ilość, szt. Wysokość podnoszenia, m Wydajność, m3/h Moc, kW 

Diagonalna 
15D17 

3+1* 57 175 55 

*jedna pompa posiada przemiennik częstotliwości 
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5. Teoretyczno-empiryczny model chłodni wentylatorowej. 

Teoretyczno-empiryczny model chłodni wentylatorowej ma za zadanie obliczanie 

temperatury wody chłodzącej wypływającej z chłodni w funkcji następujących parametrów: 

• temperatury otoczenia, 

• wilgotności względnej otoczenia, 

• ciśnienia otoczenia, 

• temperatury wody chłodzącej na wlocie do chłodni wentylatorowej, 

• strumienia wody chłodzącej, 

• ciśnienia wody chłodzącej, 

• sprężu wentylatora chłodni. 

 

5.1. Przegląd literatury 

W literaturze występuje wiele monografii i artykułów związanych z systemami 

chłodzenia w energetyce zawodowej i przemysłowej. W celu stworzenia modelu 

matematycznego chłodni wentylatorowej wykorzystano metody obliczeniowe  

i algorytmy zawarte w [2, 3, 4, 5, 6, 7].  

Kozioł i Stechman w swojej monografii [2] opisują systemy chłodzenia wody, 

przedstawiają parametry jakie powinna spełniać woda chłodząca, ukazują schematy 

urządzeń chłodzących wodę wraz z dokładnymi opisami, a także przedkładają wiele 

rozmaitych algorytmów i metod obliczeniowych związanych z systemami chłodzenia. 

Między innymi przedstawiono model termometru mokrego, metody obliczeniowe dla 

chłodni kominowej i wentylatorowej. Dzięki dokładnym opisom urządzeń i parametrów 

związanych z systemami chłodzenia w tejże monografii łatwo jest zrozumieć i pojąć zasadę 

działania wielu procesów technologicznych w systemach chłodzenia. 

W Poradniku Termo-energetyka [3] podobnie jak w [2] opisano procesy chłodzenia 

w energetyce zawodowej i przemysłowej, aczkolwiek skupiono się bardziej na algorytmach 

i metodach obliczeniowych niż na samych opisach procesów. Jest to książka wydana w 1973 
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roku, jednak jej merytoryczna zawartość nadal stanowi ogromną bazę wiedzy dla 

teraźniejszej energetyki. 

Klimanek w swojej pracy doktorskiej [4] zajmował się modelowaniem 

numerycznym procesów wymiany ciepła, masy oraz momentu w chłodni mokrej 

kominowej. Przedstawił wiele zagadnień dotyczących procesów chłodzenia wody, ukazał 

wiele algorytmów i metod obliczeniowych dla systemów chłodzenia, między innymi 

wspomniał o metodzie niemieckiego badacza Merkla najczęściej stosowanej w praktyce 

inżynierskiej. 

Rusinowski w swoim opracowaniu [5] przedstawił teoretyczno-empiryczny model 

chłodni kominowej oparty o metodę Merkla i to głównie na jego pracy i [6] opiera się 

algorytm obliczeniowy w pracy dyplomowej magisterskiej. Poza modelem matematycznym 

w monografii opisuje sposoby oceny estymacji parametrów empirycznych (współczynnik 

determinacji R oraz średni błąd modelu δ), które zawierają się w teoretyczno-empirycznym 

modelu chłodni wentylatorowej. 

Zembaty w swojej monografii [6] opisał systemy i urządzenia chłodzące 

elektrownie konwencjonalne oraz przedstawił szczegółowe algorytmy i metody 

obliczeniowe dla systemów chłodzenia. Książka zawiera analizę metody Merkla, której 

zabrakło w pozostałych pozycjach literaturowych pozwoliła w jasny i klarowny sposób 

opracować teoretyczno-empiryczny model chłodni wentylatorowej. Opis całki Merkla  

i zaproponowane sposoby jej uproszczenia były kluczowymi elementami prawidłowego 

rozwiązania problemu jaki został narzucony w pracy magisterskiej. 

Petela w swoim opracowaniu [7] przedstawił badania angielskiego badacza 

Lewisa, który zajmował się procesem wymiany ciepła i masy między stykającymi się gazem 

i cieczą. Wyniki jego doświadczeń i eksperymentów pozwoliły na uproszczenie równania 

różniczkowego opisującego proces chłodzenia wody w chłodni mokrej. 
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5.2. Wykaz oznaczeń w opracowanym modelu 

W opracowanym teoretyczno-empirycznym modelu chłodni wentylatorowej 

przyjęto następujące oznaczenia: 

Parametry powietrza wlotowego do chłodni 

• tp1 – temperatura, 

• ϕp1 – wilgotność względna, 

• pp1 – ciśnienie, 

• Gps – strumień powietrza suchego, 

• ip1 – entalpia właściwa, 

• Xp1 – gramowy stopień zawilżenia, 

• ρp1 – gęstość, 

• wp1 – prędkość przepływu, 

• cps – ciepło właściwe powietrza suchego. 

Parametry powietrza wylotowego z chłodni 

• tp2 – temperatura, 

• pp2 – ciśnienie, 

• ip2 – entalpia właściwa, 

• Xp2 – gramowy stopień zawilżenia. 

Parametry wody chłodzącej 

• Gw – strumień, 

• ΔGw – strumień odparowanej wody w chłodni, 

• wo – współczynnik odparowania, 

• tw1 – temperatura wody dolotowej do chłodni, 

• tw2 – temperatura wody wylotowej z chłodni, 

• pw – ciśnienie, 

• cw – ciepło właściwe, 
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• twśr – temperatura średnia, 

• Δtw – różnica temperatury wody wlotowej i wylotowej z chłodni. 

Parametry chłodni wentylatorowej 

• Λ – liczba wentylacji, 

• Me (K) – liczba Merkla (liczba odparowania), 

• Δpw – spręż wentylatora, 

• A - powierzchnia przenoszenia masy i ciepła, 

• a, b, c – stałe zależne od konstrukcji chłodni, 

• ζ – liczba oporu aerodynamicznego chłodni. 

Pozostałe oznaczenia 

• β – współczynnik wnikania masy między wodą, a powietrzem w chłodni, 

• α – współczynnik wnikania ciepła między wodą, a powietrzem w chłodni, 

• Xp” – stopień zawilżenia powietrza w warstwie granicznej, 

• ip” – entalpia właściwa powietrza w warstwie granicznej, 

• ro – entalpia parowania wody, 

• Mw – masa molowa wody, 

• Mp – masa molowa powietrza, 

• cp – ciepło właściwe pary wodnej, 

• cpw – ciepło właściwe powietrza wilgotnego, 

• ipśr – średnia entalpia właściwa powietrza w chłodni, 

• ipśr” – średnia entalpia właściwa powietrza w warstwie granicznej, 

• ps – ciśnienie nasycenia w danej temperaturze. 
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5.3. Wyprowadzenie równań modelu 

Równanie różniczkowe opisujące proces chłodzenia wody w chłodni 

przeciwprądowej ma następującą postać [6]: 

𝐺𝑤𝑑𝑖𝑤 = 𝛽𝑑𝐴 {𝑖𝑝
" − 𝑖𝑝 + (

𝛼

𝛽𝑐𝑝𝑤
− 1) [𝑖𝑝

" − 𝑖𝑝1 − (𝑋" − 𝑋𝑝1)(𝑟𝑜 + 𝑐𝑝𝑡𝑤1)] − (𝑋" − 𝑋𝑝1)𝑐𝑤𝑡𝑤1} 

(5.1) 

Opierając się o prawo Lewisa [7], który przedstawił zależność pomiędzy 

współczynnikiem wnikania ciepła, a współczynnikiem wnikania masy w postaci: 

𝛼

𝛽
= 𝑐𝑝𝑤, 

(5.2) 

a także pomijając człon: (𝑋" − 𝑋𝑝1)𝑐𝑤𝑡𝑤1 z uwagi na jego pomijalnie małą wartość  

w stosunku do 𝑖𝑝
" − 𝑖𝑝1 otrzymuje się równanie (5.1) w postaci: 

𝐺𝑤𝑑𝑖𝑤 = 𝛽(𝑖𝑝
" − 𝑖𝑝)𝑑𝐴,  

(5.3) 

Powyższe równanie różniczkowe (5.3) nazywane jest równaniem Merkla [6]. Po 

jego uporządkowaniu i scałkowaniu otrzymano: 

∫
𝛽𝑑𝐴

𝐺𝑤
= ∫

𝑐𝑤𝑑𝑡𝑤

𝑖𝑝
" − 𝑖𝑝1

𝑡𝑤1

𝑡𝑤2

𝐴

0

, 

(5.4) 

Prawa strona równania (5.4) nazywana jest liczbą Merkla Me (w literaturze nazywana jest 

również liczbą odparowania K). 

Dokładne wyznaczenie całki z równania (5.4) jest problematyczne ze względu na 

brak prostej zależności ip” = f(tp1) w granicach tw1 ÷ tw2. Dlatego mając świadomość pewnego 

błędu (-4÷3%) [6] równanie (5.4) można przedstawić w następującej postaci: 

𝛽

𝐺𝑤
∫ 𝑑𝐴 =

𝑐𝑤

𝑖𝑝ś𝑟
" − 𝑖𝑝ś𝑟

∫ 𝑑𝑡𝑤

𝑡𝑤1

𝑡𝑤2

𝐴

0

, 

(5.5) 

które po scałkowaniu przyjmuje postać: 
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𝛽𝐴

𝐺𝑤
=

𝑐𝑤∆𝑡𝑤

𝑖𝑝ś𝑟
" − 𝑖𝑝ś𝑟

, 

(5.6) 

Równanie bilansu energii dla chłodni mokrej ma postać: 

𝐺𝑝𝑠(𝑖𝑝2 − 𝑖𝑝1) = 𝐺𝑤𝑐𝑤(𝑡𝑤1 − 𝑡𝑤2) + ∆𝐺𝑤𝑟𝑜, 

(5.7) 

Wyznaczając liczbę wentylacji chłodni definiowaną jako stosunek strumienia 

przepływającego powietrza suchego do strumienia wody równanie (4.7) ma postać: 

𝛬 =
𝑐𝑤(𝑡𝑤1 − 𝑡𝑤2) + 𝑤𝑜𝑟𝑜

(𝑖𝑝2 − 𝑖𝑝1)
, 

(5.8) 

Bilans wilgoci dla chłodni przedstawia się następująco: 

𝐺𝑝𝑠𝑋𝑝1 + 𝛽𝐴(𝑋" − 𝑋𝑝1) = 𝐺𝑝𝑠𝑋𝑝2, 

(5.9) 

W modelu teoretyczno-empirycznym chłodni mokrej kominowej zamieszczonym 

w [5] rozpatrywano zależność między ciągiem aerodynamicznym wywołanym różnicą 

gęstości powietrza na wlocie i wylocie chłodni, a oporami przepływu w chłodni.  

W opracowywanym modelu teoretyczno-empirycznym chłodni wentylatorowej zachodzi 

równowaga pomiędzy sprężem wytworzonym przez wentylator, a oporami przepływu  

w chłodni, co opisuje zależność: 

∆𝑝𝑤 = 𝜁
𝜌𝑝1𝑤𝑝1

2
, 

(5.10) 

Prędkość powietrza suchego wynika z równania ciągłości dla chłodni: 

𝐺𝑝𝑠(1 + 𝑋𝑝1) = 𝑤𝑝1𝜌𝑝1𝐴, 

(5.11) 

Równania (5.6÷5.11) wynikają z praw zachowania energii, substancji, teorii 

przepływu ciepła oraz bilansu ciśnień. Liczba Merkla zależy od liczby wentylacji.  

W literaturze [5, 6] do opisu tej zależności proponuje się równanie empiryczne w postaci: 
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𝑀𝑒 = 𝑎𝛬𝑏 , 

(5.12) 

Wprowadzając stałą 

𝑐 = 𝐴√
2

𝜁
, 

(5.13) 

związaną z parametrami konstrukcyjnymi chłodni otrzymano teoretyczno-empiryczny 

model chłodni wentylatorowej obejmujący: 

𝐺𝑝𝑠

𝐺𝑤
=

𝑐𝑤(𝑡𝑤1 − 𝑡𝑤2) + 𝑤𝑜𝑟𝑜

𝑖𝑝2 − 𝑖𝑝1
, 

(5.14) 

𝐺𝑝𝑠𝑋𝑝1 + 𝐺𝑤𝑎 (
𝐺𝑝𝑠

𝐺𝑤
)

𝑏

(𝑋" − 𝑋𝑝1) = 𝐺𝑝𝑠𝑋𝑝2, 

(5.15) 

𝐺𝑝𝑠(1 + 𝑋𝑝2) =
𝑐√∆𝑝𝑤𝜌𝑝1

1 + 𝑋𝑝1
, 

(5.16) 

 

𝑎 (
𝐺𝑝𝑠

𝐺𝑤
)

𝑏

=
𝑐𝑤(𝑡𝑤1 − 𝑡𝑤2)

𝑖𝑝ś𝑟
" − 𝑖𝑝ś𝑟

, 

(5.17) 

W zależnościach (5.14 - 5.17) poszczególne wielkości można obliczyć z równań: 

𝑖𝑝1 = 𝑐𝑝𝑠𝑡𝑝1 + 𝑋𝑝1(𝑟𝑜 + 𝑐𝑝𝑡𝑝1),  

(5.18) 

𝑋𝑝1 =
𝜑𝑝1𝑝𝑠(𝑡𝑝1)

𝑝𝑝1 − 𝜑𝑝1𝑝𝑠(𝑡𝑝1)

𝑀𝑤

𝑀𝑝
, 

(5.19) 

𝑡𝑤ś𝑟 =
𝑡𝑤1 + 𝑡𝑤2

2
, 

(5.20) 

  



„Ocena i analiza możliwości obniżenia temperatury wody z agregatów technologicznych  
w systemie chłodzenia w zakładzie Śrubena - Unia S.A.” 

 
37 

 

𝑖𝑝ś𝑟 = 𝑖𝑝1 +
∆𝑡𝑤𝑐𝑤

2𝛬
, 

(5.21) 

𝑖𝑝ś𝑟
" = 𝑐𝑝𝑠𝑡𝑤ś𝑟 + 𝑋"(𝑟𝑜 + 𝑐𝑝𝑡𝑤ś𝑟), 

(5.22) 

𝑋" =
𝑝𝑠(𝑡𝑤ś𝑟)

𝑝𝑝1 − 𝑝𝑠(𝑡𝑤ś𝑟)

𝑀𝑤

𝑀𝑝
, 

(5.23) 

𝑤𝑜 =
∆𝐺𝑤

𝐺𝑤
. 

(5.24) 

 

 

5.4. Estymacja parametrów empirycznych modelu 

Opracowany model teoretyczno-empiryczny chłodni wentylatorowej zawiera 

nieznane współczynniki: a, b, c. Związane są one z parametrami konstrukcyjnymi chłodni 

wentylatorowej i podlegają estymacji w oparciu o wyniki pomiarów. 

Wykorzystano 24 zestawy danych pomiarowych parametrów chłodni w zakładzie 

Śrubena-Unia S.A. z dnia 20 czerwca 2017 roku, które przedstawiono w tabeli 5.1 [1, 8]. 

Biorąc pod uwagę fakt, iż zakład nie posiada pomiarów strumienia wody chłodzącej 

założono w oparciu o informacje uzyskane od Głównego Energetyka zakładu Śrubena-Unia 

S.A. strumień równy 180,56 kg/s [1]. Założono, że strumień rozdziela się równomiernie 

między 4 celki chłodni wentylatorowej. Obliczenia przeprowadzono dla pojedynczej celki 

chłodni, dla której strumień wynosi 45,14 kg/s. Zakład nie posiada pomiarów stanu pracy 

wentylatora chłodni, dlatego obliczenia zostały przeprowadzone dla jednego stanu pracy 

wentylatora, dla którego spręż znamionowy wynosi 160 Pa.  
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Tabela 5.1 Wyniki pomiarów z 20 czerwca 2017r. 

Lp. 
 Temperatura 

powietrza 
dolotowego 

Wilgotność 
względna 
powietrza 

dolotowego  

 Ciśnienie 
otoczenia 

Ciśnienie 
wody 

chłodzącej  

Temperatura 
wody 

wylotowej  

 Temperatura 
wody 

dolotowej 

 Strumień 
wody 

(założono) 

- °C % kPa bar °C °C kg/s 

1 18,42 75,00 101,80 5,30 33,10 36,00 45,14 

2 18,32 75,00 101,80 5,70 33,10 35,60 45,14 

3 17,83 77,00 101,70 5,20 31,30 34,80 45,14 

4 17,45 78,00 101,70 5,30 32,10 35,40 45,14 

5 17,18 78,00 101,70 5,40 30,90 32,80 45,14 

6 18,51 76,00 101,70 5,40 30,70 34,10 45,14 

7 20,43 74,00 101,60 5,30 30,00 31,80 45,14 

8 22,43 70,00 101,60 4,50 29,30 32,20 45,14 

9 24,10 64,00 101,60 5,30 31,80 35,10 45,14 

10 25,21 57,00 101,50 5,40 32,60 35,10 45,14 

11 26,07 54,00 101,40 5,60 32,30 35,10 45,14 

12 26,97 50,00 101,40 5,30 32,70 35,90 45,14 

13 27,60 48,00 101,30 5,50 33,50 36,10 45,14 

14 28,15 48,00 101,40 5,30 33,80 36,50 45,14 

15 28,36 47,00 101,30 5,30 34,10 35,90 45,14 

16 28,35 45,00 101,20 5,60 35,40 38,50 45,14 

17 28,15 44,00 101,20 5,40 35,20 37,30 45,14 

18 27,69 45,00 101,20 5,50 34,20 36,20 45,14 

19 26,68 52,00 101,20 5,40 34,50 38,20 45,14 

20 24,64 63,00 101,10 5,40 34,80 37,90 45,14 

21 22,85 64,00 101,20 5,30 35,30 37,40 45,14 

22 21,19 69,00 101,20 5,30 34,10 37,70 45,14 

23 20,82 68,00 101,20 5,60 33,80 35,40 45,14 

24 20,43 69,00 101,20 5,50 33,90 36,90 45,14 

 

Jako kryterium kalibracji modelu przyjęto minimalizację sumy kwadratów 

odchyleń zmierzonej i obliczonej wartości temperatury wody chłodzącej wypływającej  

z chłodni. Tak sformułowana funkcja celu w zapisie matematycznym przyjmuje postać: 
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𝐹𝑢𝑛𝑘𝑐𝑗𝑎 𝑐𝑒𝑙𝑢 =  ∑(𝑡𝑤2
𝑝𝑜𝑚 − 𝑡𝑤2

𝑜𝑏𝑙)
2

𝑛

𝑖=1

→ 𝑚𝑖𝑛 

(5.25) 

gdzie: 

i – numer kolejnego pomiaru, 

n – liczba pomiarów, 

𝑡𝑤2
𝑝𝑜𝑚- pomiar wartości temperatury wody chłodzącej wypływającej z chłodni, 

𝑡𝑤2
𝑜𝑏𝑙- obliczona wartość temperatury wody chłodzącej wypływającej z chłodni. 

 

Wykorzystując matematyczno-empiryczny model chłodni wentylatorowej 

(równania 5.14 ÷ 5.17) oraz program Engineering Equation Solver (EES) stworzono model 

obliczeniowy chłodni wentylatorowej pozwalający na kalibrację modelu przy użyciu serii 

danych pomiarowych. W celu estymacji empirycznych parametrów modelu wykorzystano 

metody numeryczne zawarte w funkcji MIN/MAX programu EES. Jako funkcję celu wybrano 

równanie 5.25, a jako zmienne parametry empiryczne modelu a, b, c. Wydruk z programu 

EES przedstawia Załącznik 2. 

Do oceny jakości wyników obliczeń wykorzystano następujące parametry: 

• Współczynnik determinacji określony wzorem [5]: 

𝑅 = 𝑅(𝑡𝑤2
𝑝𝑜𝑚, 𝑡𝑤2

𝑜𝑏𝑙) =
∑ (𝑡𝑤2

𝑝𝑜𝑚

𝑖
− 𝑡�̅�2)𝑛

𝑖=1 (𝑡𝑤2
𝑜𝑏𝑙

𝑖
− 𝑡�̅�2)

√∑ (𝑡𝑤2
𝑝𝑜𝑚

𝑖
− 𝑡�̅�2)

2
𝑛
𝑖=1 ∑ (𝑡𝑤2

𝑜𝑏𝑙
𝑖

− 𝑡�̅�2)
2𝑛

𝑖=1

 

(5.26) 

gdzie: 

𝑡�̅�2– średnia temperatura wylotowa wody chłodzącej, 

𝑡�̅�2 =
1

𝑛
∑ 𝑡𝑤2

𝑝𝑜𝑚

𝑛

𝑖=1

 

(5.27) 
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• Średni błąd modelu  regresyjnego δ jest pierwiastkiem kwadratowym  

z estymatora wariancji resztek s2 i przyjmuje postać [5]: 

𝛿 = √𝑠2 = √
∑ (𝑡𝑤2𝑖

𝑜𝑏𝑙 − 𝑡𝑤2𝑖

𝑝𝑜𝑚)
2

𝑛
𝑖=1

𝑛 − 𝑝
 

(5.28) 

Wyrażenie w mianowniku wyraża liczbę stopni swobody, gdzie p – liczba parametrów 

empirycznych teoretyczno-empirycznego modelu chłodni wentylatorowej. 

Wyniki kalibracji modelu przedstawiono w tabeli 5.2. 

Tabela 5.2 Wyniki kalibracji modelu 

Parametr wynikający  

z konstrukcji chłodni 
a b C 

Wartość 0,4 2,37 2,364 

Współczynnik determinacji R = 0,94 

Średni błąd modelu δ = 0,63°C 

Analizując parametry oceny jakości wyników obliczeń trzeba zwrócić uwagę na 

bardzo wysoki, jak na warunki przemysłowe, współczynnik determinacji modelu równy 0,94 

oraz na niewielki średni błąd modelu równy 0,63°C, co może wskazywać na prawidłowość 

stworzonego modelu matematycznego chłodni oraz wykonanych obliczeń 

 

5.5. Empiryczna weryfikacja modelu 

Wykorzystując opracowany model (rozdział 5) oraz wyniki estymacji parametrów 

empirycznych (tabela 5.2) przeprowadzono obliczenia empiryczne dla danych 

pomiarowych zamieszczonych w tabeli 5.1. Porównanie obliczeń z wynikami pomiarów 

zamieszczono w tabeli 5.3.  
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Tabela 5.3 Wyniki obliczeń dla teoretyczno-empirycznego modelu chłodni 
wentylatorowej 

Lp. 
Strumień 
powietrza 

dolotowego 

Współczynnik 
odparowania 

Temperatura 
powietrza 

dolotowego 

Temperatura 
powietrza 

wylotowego 

Temperatura 
wody 

dolotowej 

Temperatura 
wody 

wylotowej 
(obliczeniowa) 

Temperatura 
wody 

wylotowej 
(pomiarowa) 

- kg/s % °C °C °C °C °C 

1 32,14 0,45 18,42 35,54 36,00 32,94 33,10 

2 32,15 0,44 18,32 35,04 35,60 32,61 33,10 

3 32,18 0,42 17,83 33,78 34,80 31,95 31,30 

4 32,19 0,44 17,45 34,24 35,40 32,40 32,10 

5 32,25 0,36 17,18 31,26 32,80 30,28 30,90 

6 32,13 0,39 18,51 33,36 34,10 31,45 30,70 

7 31,98 0,31 20,43 31,88 31,80 29,76 30,00 

8 31,83 0,30 22,43 33,42 32,20 30,25 29,30 

9 31,69 0,38 24,10 37,73 35,10 32,68 31,80 

10 31,65 0,39 25,21 38,88 35,10 32,67 32,60 

11 31,59 0,39 26,07 39,55 35,10 32,71 32,30 

12 31,54 0,42 26,97 41,28 35,90 33,36 32,70 

13 31,49 0,43 27,60 42,02 36,10 33,54 33,50 

14 31,46 0,43 28,15 42,71 36,50 33,92 33,80 

15 31,44 0,42 28,36 42,23 35,90 33,44 34,10 

16 31,42 0,51 28,35 45,60 38,50 35,44 35,40 

17 31,47 0,48 28,15 44,16 37,30 34,46 35,20 

18 31,51 0,44 27,69 42,53 36,20 33,57 34,20 

19 31,48 0,49 26,68 43,70 38,20 35,18 34,50 

20 31,53 0,47 24,64 41,36 37,90 34,93 34,80 

21 31,71 0,47 22,85 39,94 37,40 34,36 35,30 

22 31,81 0,49 21,19 39,21 37,70 34,49 34,10 

23 31,89 0,42 20,82 36,40 35,40 32,63 33,80 

24 31,89 0,47 20,43 37,92 36,90 33,78 33,90 

 

Porównując wyniki obliczeń temperatury wody wylotowej z chłodni z pomiarami 

dla tej temperatury stwierdzono, że model cechuje się niewielkim błędem obliczeniowym, 

zawierającym się w granicy 1,2°C. Różnica między temperaturą obliczoną, a pomiarową 

oscyluje głównie w granicy 0,5°C, co może świadczyć o poprawności wykonania modelu 

oraz obliczeń.  
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6. Analiza pracy chłodni przy zmiennych warunkach pracy 

Wykorzystując opracowany teoretyczno-empiryczny model chłodni 

wentylatorowej oraz program komputerowy EES przeprowadzono analizę pracy chłodni 

przy zmiennych parametrach eksploatacji. Przeanalizowano zmienność temperatury wody 

wylotowej z chłodni poprzez zmianę: wilgotności względnej powietrza dolotowego do 

chłodni, temperatury otoczenia,  strumienia wody chłodzącej oraz sprężu wentylatora 

chłodni. Ponadto analizie poddano również zmianę temperatury wody chłodzącej po 

dobudowie jednej oraz dwóch celek chłodni wentylatorowej. Przeanalizowano pracę 

chłodni pod kątem możliwości wyłączania się agregatów technologicznych spowodowane 

przekroczeniem dopuszczalnej temperatury wody wylotowej z chłodni.  

  

6.1. Obliczenia dla zmiennej wilgotności względnej powietrza dolotowego 

Dane do obliczeń: 

• Temperatura otoczenia 30°C, 

• Ciśnienie otoczenia 101,3 kPa, 

• Ciśnienie wody chłodzącej 5,5 bar, 

• Temperatura wody chłodzącej dolotowej do chłodni 37°C, 

• Strumień wody chłodzącej 45,14 kg/s, 

• Spręż wentylatora 160 Pa, 

• Zakres zmienności wilgotności względnej powietrza dolotowego 30÷100 %. 

  

Wyniki obliczeń przedstawiono w tabeli 6.1 oraz na rysunku 6.1. 
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Tabela 6.1 Zależność temperatury wody wylotowej z chłodni w funkcji wilgotności 
względnej powietrza  

Wilgotność 
względna 
powietrza 

dolotowego 

Temperatura 
wody 

wylotowej 

Wilgotność 
względna 
powietrza 

dolotowego 

Temperatura 
wody 

wylotowej 

Wilgotność 
względna 
powietrza 

dolotowego 

Temperatura 
wody 

wylotowej 

% °C % °C % °C 

30 34,08 55 34,68 80 35,27 

35 34,20 60 34,80 85 35,38 

40 34,32 65 34,92 90 35,50 

45 34,44 70 35,03 95 35,61 

50 34,56 75 35,15 100 35,72 

 

 

Rys. 6.1 Zależność temperatury wody wylotowej z chłodni w funkcji wilgotności 
względnej powietrza 

Analizując otrzymane wyniki trzeba zwrócić uwagę na liniową zależność 

temperatury wody wylotowej z chłodni w funkcji wilgotności względnej powietrza. 

Współczynnik determinacji funkcji R2 jest bliski jedności. Wraz ze wzrostem wilgotności 

względnej otoczenia rośnie wartość temperatury wody wylotowej z chłodni, co  

z fizykalnego punktu widzenia jest prawidłowe ze względu na strumień odparowującej 
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wody, który jest zależny od różnicy wilgotności względnej powietrza na wlocie i wylocie  

z chłodni. Ponadto otrzymana różnica wartości temperatury dla minimalnej i maksymalnej 

wartości wilgotności względnej powietrza dolotowego jest większa niż 1,5°C, co dla 

systemu chłodzenia w zakładzie ma bardzo duże znaczenie. 

 

6.2. Obliczenia dla zmiennej temperatury powietrza dolotowego 

Dane do obliczeń: 

• Wilgotność względna powietrza dolotowego 70%, 

• Ciśnienie otoczenia 101,3 kPa, 

• Ciśnienie wody chłodzącej 5,5 bar, 

• Temperatura wody chłodzącej dolotowej do chłodni 37°C, 

• Strumień wody chłodzącej 45,14 kg/s, 

• Spręż wentylatora 160 Pa, 

• Zakres zmienności temperatury powietrza dolotowego 15÷38°C. 

 

Wyniki obliczeń przedstawiono w tabeli 6.2 oraz na rysunku 6.2 (estymowano 

funkcją liniowa) i 6.3 (estymowano funkcją kwadratową). 
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Tabela 6.2 Zależność temperatury wody wylotowej z chłodni w funkcji temperatury 
powietrza dolotowego do chłodni 

Temperatura 
powietrza 

dolotowego 

Temperatura 
wody 

wylotowej 

Temperatura 
powietrza 

dolotowego 

Temperatura 
wody 

wylotowej 

Temperatura 
powietrza 

dolotowego 

Temperatura 
wody 

wylotowej 

°C °C °C °C °C °C 

15 33,32 23 34,16 31 35,17 

16 33,42 24 34,28 32 35,31 

17 33,52 25 34,40 33 35,45 

18 33,62 26 34,52 34 35,60 

19 33,72 27 34,64 35 35,75 

20 33,83 28 34,77 36 35,90 

21 33,94 29 34,90 37 36,06 

22 34,05 30 35,03 38 36,22 

 

 

Rys. 6.2 Zależność temperatury wody wylotowej z chłodni w funkcji temperatury 
powietrza dolotowego do chłodni (funkcja liniowa) 
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Rys. 6.3 Zależność temperatury wody wylotowej z chłodni w funkcji temperatury 
powietrza dolotowego do chłodni (funkcja kwadratowa) 

 

Analiza zmienności temperatury wody wylotowej z chłodni w funkcji temperatury 

otoczenia pokazuje, że tę zależność można opisać zarówno funkcją liniową, jak  

i kwadratową przy bardzo wysokim współczynniku determinacji równym 1 dla obu funkcji. 

Wraz ze wzrostem temperatury otoczenia rośnie temperatura wody chłodzącej, 

co z fizykalnego punktu widzenia jest prawidłowe, ze względu na większą entalpię 

powietrza dolotowego do chłodni przy jego wyższej temperaturze, co wiąże się z mniejszą 

możliwością odbioru ciepła od wody chłodzącej. Różnica temperatury wody chłodzącej  

w danym zakresie temperatury otoczenia zmienia się niewiele, bo tylko o 3°C, co może 

wskazywać na zbytnie przeciążenie chłodni związane ze zbyt dużym strumieniem wody 

chłodzącej wpływającym do każdej z celek w celu jej schłodzenia. 
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6.3. Obliczenia dla zmiennego strumienia wody chłodzącej 

Analizując zmianę strumienia wody chłodzącej rozważono dwa przypadki: model 

został wyliczony dla temperatury otoczenia równej 20°C oraz 30°C. Pozostałe dane do 

obliczeń: 

• Wilgotność względna powietrza dolotowego 70%, 

• Ciśnienie otoczenia 101,3 kPa, 

• Ciśnienie wody chłodzącej 5,5 bar, 

• Temperatura wody chłodzącej dolotowej do chłodni 37°C, 

• Spręż wentylatora 160 Pa, 

• Zakres zmienności strumienia wody chłodzącej 20÷66 kg/s. 

Wyniki obliczeń przedstawiono w tabeli 6.3 oraz na rysunku 6.4. 

Tabela 6.3 Zależność temperatury wody wylotowej z chłodni w funkcji strumienia wody 
chłodzącej 

Strumień 
wody 

chłodzącej 

Temperatura 
wody wylotowej 

dla tp1=20°C 

Temperatura 
wody wylotowej 

dla tp1=30°C 

Strumień 
wody 

chłodzącej 

Temperatura 
wody wylotowej 

dla tp1=20°C 

Temperatura 
wody wylotowej 

dla tp1=30°C 

kg/s °C °C kg/s °C °C 

20 24,95 29,45 44 33,67 34,93 

22 26,37 30,34 46 33,94 35,10 

24 27,60 31,10 48 34,19 35,26 

26 28,65 31,77 50 34,41 35,40 

28 29,56 32,34 52 34,61 35,52 

30 30,35 32,84 54 34,79 35,63 

32 31,03 33,27 56 34,95 35,73 

34 31,62 33,65 58 35,09 35,82 

36 32,14 33,97 60 35,22 35,90 

38 32,60 34,26 62 35,34 35,98 

40 33,00 34,51 64 35,45 36,05 

42 33,35 34,73 66 35,55 36,11 
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Rys. 6.4 Zależność temperatury wody wylotowej z chłodni w funkcji strumienia wody 
chłodzącej 

 Analizując wykres 6.4 można zauważyć zależność funkcji kwadratowej między 

temperaturą wody wylotowej z chłodni, a strumieniem wody chłodzącej przy bardzo 

wysokim współczynniku determinacji R2 równym 0,99.  

Wraz ze wzrostem strumienia wody chłodzącej rośnie temperatura wody 

wylotowej z chłodni, co jest prawidłowe z fizykalnego punktu widzenia, ponieważ im 

większy strumień tym więcej ciepła do odebrania w jednej celce chłodni. Stwierdzono 

również, że dla wyższej temperatury otoczenia wykres jest bardziej płaski, co wskazuje na 

mniej zauważalną zależność między temperaturą wody, a jej strumieniem. Przy strumieniu 

wody równym 50 kg/s dla obu temperatur otoczenia wykres staje się płaski, co pokazuje, 

że chłodnia nie jest w stanie schłodzić większego strumienia wody. Przy obecnym 

strumieniu równym 45,14 kg/s chłodnia jest zdecydowanie przeciążona, dlatego chłodzenie 

wody jest bardzo mało efektywne. 
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6.4. Obliczenia dla zmiennej temperatury otoczenia przy dobudowie jednej celki 

Przeprowadzono analizę zmiany temperatury wody chłodzącej wylotowej  

z chłodni po dobudowie kolejnej celki chłodni wentylatorowej. Zmianie uległ jedynie 

strumień wody chłodzącej wpływającej do pojedynczej celki chłodni wentylatorowej.  

Dane do obliczeń: 

• Wilgotność względna powietrza dolotowego 70%, 

• Ciśnienie otoczenia 101,3 kPa, 

• Ciśnienie wody chłodzącej 5,5 bar, 

• Temperatura wody chłodzącej dolotowej do chłodni 37°C, 

• Strumień wody chłodzącej 36,11 kg/s, 

• Spręż wentylatora 160 Pa, 

• Zakres zmienności temperatury powietrza dolotowego 15÷38°C. 

Wyniki obliczeń przedstawiono w tabeli 6.4 oraz na rysunku 6.5 (estymowano 

funkcją liniową) i 5.6 (estymowano funkcją kwadratową). 

Tabela 6.4 Zależność temperatury wody wylotowej z chłodni w funkcji temperatury 
powietrza dolotowego do chłodni po dobudowie jednej celki 

Temperatura 
powietrza 

dolotowego 

Temperatura 
wody 

wylotowej 

Temperatura 
powietrza 

dolotowego 

Temperatura 
wody 

wylotowej 

Temperatura 
powietrza 

dolotowego 

Temperatura 
wody 

wylotowej 

°C °C °C °C °C °C 

15 31,40 23 32,67 31 34,20 

16 31,55 24 32,85 32 34,41 

17 31,70 25 33,03 33 34,63 

18 31,85 26 33,21 34 34,85 

19 32,01 27 33,40 35 35,08 

20 32,17 28 33,59 36 35,31 

21 32,34 29 33,79 37 35,55 

22 32,50 30 33,99 38 35,79 
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Rys. 6.5 Zależność temperatury wody wylotowej z chłodni w funkcji temperatury 
powietrza dolotowego do chłodni po dobudowie jednej celki (funkcja liniowa) 

 

Rys. 6.6 Zależność temperatury wody wylotowej z chłodni w funkcji temperatury 
powietrza dolotowego do chłodni po dobudowie jednej celki (funkcja kwadratowa) 
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Analiza zmienności temperatury wody wylotowej z chłodni w funkcji temperatury 

otoczenia pokazuje, że tę zależność można opisać zarówno funkcją liniową, jak  

i kwadratową przy bardzo wysokim współczynniku determinacji równym 0,99 dla funkcji 

liniowej i 1 dla funkcji kwadratowej. 

Wraz ze wzrostem temperatury otoczenia rośnie temperatura wody chłodzącej, 

co jest prawidłowe z fizykalnego punktu widzenia, ze względu na większą entalpię 

powietrza dolotowego do chłodni przy jego wyższej temperaturze, co wiąże się z mniejszą 

możliwością odbioru ciepła od wody chłodzącej. Różnica temperatury wody chłodzącej  

w danym zakresie temperatury otoczenia zmienia się zdecydowanie bardziej niż dla 

obecnego układu z czterema celkami chłodni, bo aż o 4,5°C, co w porównaniu do 

wcześniejszej różnicy wynoszącej 3°C jasno wskazuje na zbytnie przeciążenie chłodni 

związane ze zbyt dużym strumieniem wody chłodzącej. 

 

 

6.5. Obliczenia dla zmiennej temperatury otoczenia przy dobudowie dwóch celek 

Przeprowadzono również analizę zmiany temperatury wody chłodzącej wylotowej  

z chłodni po dobudowie dwóch celek do istniejącej chłodni wentylatorowej. Zmianie uległ 

jedynie strumień wody chłodzącej wpływającej do pojedynczej celki chłodni 

wentylatorowej.  

Dane do obliczeń: 

• Wilgotność względna powietrza dolotowego 70%, 

• Ciśnienie otoczenia 101,3 kPa, 

• Ciśnienie wody chłodzącej 5,5 bar, 

• Temperatura wody chłodzącej dolotowej do chłodni 37°C, 

• Strumień wody chłodzącej 30,09 kg/s, 

• Spręż wentylatora 160 Pa, 

• Zakres zmienności temperatury powietrza dolotowego 15÷38°C. 
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Wyniki obliczeń przedstawiono w tabeli 6.5 oraz na rysunku 6.7 (estymowano 

funkcją liniową) i 6.8 (estymowano funkcją kwadratową). 

Tabela 6.5 Zależność temperatury wody wylotowej z chłodni w funkcji temperatury 
powietrza dolotowego do chłodni po dobudowie dwóch celek 

Temperatura 
powietrza 

dolotowego 

Temperatura 
wody 

wylotowej 

Temperatura 
powietrza 

dolotowego 

Temperatura 
wody 

wylotowej 

Temperatura 
powietrza 

dolotowego 

Temperatura 
wody 

wylotowej 

°C °C °C °C °C °C 

15 29,34 23 31,06 31 33,14 

16 29,54 24 31,30 32 33,43 

17 29,74 25 31,54 33 33,73 

18 29,95 26 31,79 34 34,04 

19 30,16 27 32,05 35 34,35 

20 30,38 28 32,31 36 34,67 

21 30,60 29 32,58 37 35,00 

22 30,83 30 32,86 38 35,34 

 

Rys. 6.7 Zależność temperatury wody wylotowej z chłodni w funkcji temperatury 
powietrza dolotowego do chłodni po dobudowie dwóch celek (funkcja liniowa) 
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Rys. 6.8 Zależność temperatury wody wylotowej z chłodni w funkcji temperatury 
powietrza dolotowego do chłodni po dobudowie dwóch celek (funkcja kwadratowa) 

Analiza zmienności temperatury wody wylotowej z chłodni w funkcji temperatury 

otoczenia pokazuje, że tę zależność można opisać zarówno funkcją liniową, jak  

i kwadratową przy bardzo wysokim współczynniku determinacji równym 0,99 dla funkcji 

liniowej i 1 dla funkcji kwadratowej. 

Wraz ze wzrostem temperatury otoczenia rośnie temperatura wody chłodzącej, 

co z fizykalnego punktu widzenia jest prawidłowe, ze względu na większą entalpię 

powietrza dolotowego do chłodni przy jego wyższej temperaturze, co wiąże się z mniejszą 

możliwością odbioru ciepła od wody chłodzącej. Różnica temperatury wody chłodzącej  

w danym zakresie temperatury otoczenia zmienia się zdecydowanie bardziej niż dla 

obecnego układu z czterema celkami chłodni jak również dla zaproponowanego układu,  

z dobudową jednej celki chłodni wentylatorowej, bo aż o 6°C, co w porównaniu do 

wcześniejszej różnicy wynoszącej 3°C dla obecnego układu i 4,5°C dla zaproponowanego 

układu jasno wskazuje na zbytnie przeciążenie chłodni związane ze zbyt dużym 

strumieniem wody chłodzącej. 
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6.6. Obliczenia dla zmiennego sprężu wentylatora chłodni 

Wszystkie dotychczasowe obliczenia przeprowadzano dla jednego stanu pracy 

wentylatora, dla sprężu znamionowego. Przeprowadzono analizę pracy chłodni w stanie 

teraźniejszym oraz po dobudowie jednej i dwóch celek chłodni wentylatorowej przy 

zmiennym obciążeniu wentylatora.  

Dane do obliczeń: 

• Wilgotność względna powietrza dolotowego 70%, 

• Ciśnienie otoczenia 101,3 kPa, 

• Ciśnienie wody chłodzącej 5,5 bar, 

• Temperatura wody chłodzącej dolotowej do chłodni 37°C, 

• Temperatura powietrza dolotowego 30°C, 

• Zakres zmienności sprężu wentylatora 60÷160 Pa. 

Wyniki przedstawiono w tabeli 6.6 oraz na wykresie 6.9.  
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Tabela 6.6 Zależność temperatury wody wylotowej z chłodni oraz strumienia powietrza 
w funkcji sprężu wentylatora 

Spręż 
wentylatora 

Stan teraźniejszy 
Po dobudowie jednej 

celki 
Po dobudowie dwóch 

celek 

Strumień 
powietrza  

Temperatura 
wody 

wylotowej 

Strumień 
powietrza  

Temperatura 
wody 

wylotowej 

Strumień 
powietrza  

Temperatura 
wody 

wylotowej 

Pa kg/s °C kg/s °C kg/s °C 

60 18,99 36,30 18,97 35,86 18,95 35,34 

65 19,76 36,23 19,74 35,76 19,72 35,20 

70 20,50 36,17 20,48 35,66 20,46 35,06 

75 21,22 36,10 21,20 35,56 21,18 34,93 

80 21,91 36,04 21,89 35,47 21,87 34,79 

85 22,58 35,98 22,56 35,37 22,54 34,66 

90 23,24 35,91 23,21 35,27 23,19 34,53 

95 23,87 35,85 23,84 35,17 23,82 34,40 

100 24,49 35,78 24,46 35,08 24,44 34,27 

105 25,09 35,72 25,06 34,98 25,04 34,14 

110 25,68 35,66 25,65 34,89 25,62 34,02 

115 26,25 35,59 26,22 34,80 26,19 33,89 

120 26,81 35,53 26,78 34,70 26,75 33,77 

125 27,36 35,47 27,33 34,61 27,30 33,65 

130 27,90 35,40 27,87 34,52 27,84 33,53 

135 28,43 35,34 28,40 34,43 28,36 33,42 

140 28,95 35,28 28,91 34,34 28,88 33,30 

145 29,46 35,22 29,42 34,25 29,39 33,19 

150 29,96 35,15 29,92 34,16 29,89 33,08 

155 30,45 35,09 30,41 34,08 30,38 32,97 

160 30,94 35,03 30,90 33,99 30,86 32,86 
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Rys. 6.9 Zależność temperatury wody wylotowej z chłodni w funkcji sprężu wentylatora 

Analizując tabelę 6.6 oraz wykres 6.9 trzeba zwrócić uwagę na zależność liniową 

między temperaturą wylotową wody chłodzącej z chłodni, a sprężem wentylatora chłodni, 

który jest bezpośrednio związany ze strumieniem powietrza przepływającego przez 

chłodnię przy bardzo wysokim współczynniku determinacji funkcji zbliżonym do 1.  

Wraz ze wzrostem sprężu wentylatora rośnie strumień powietrza oraz zmniejsza 

się temperatura wylotowa wody z chłodni, co jest prawidłowe z fizykalnego punktu 

widzenia, ponieważ większy strumień powietrza jest w stanie odebrać więcej ciepła od 

wody chłodzącej w chłodni wentylatorowej. Ponadto analizując wykresy dla trzech 

przypadków, tj. dla stanu teraźniejszego oraz po dobudowie jednej i dwóch celek chłodni 

trzeba zauważyć, że dla większej ilości celek, tj. dla mniejszego strumienia wody chłodzącej 

wykres jest bardziej nachylony, czyli efektywność chłodzenia jest większa. Z przedstawionej 

zależności wynika, że przy zadanym zakresie zmienności sprężu wentylatora 60÷160 Pa 

temperatura wody wylotowej z chłodni zmienia się o 1,3°C dla sytuacji obecnej z czterema 

celkami chłodni wentylatorowej, o 1,9°C w przypadku dobudowy jednej celki chłodni oraz 

o 2,5°C w przypadku dobudowy dwóch celek chłodni wentylatorowej. 

y = -0.0127x + 37.055
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Analizując otrzymane wyniki w podrozdziałach 6.4 – 6.6 dla przypadków  

z dobudową kolejnych celek chłodni wentylatorowej trzeba zwrócić uwagę na to, że 

obliczenia zostały przeprowadzone dla dobudowanych celek o identycznych parametrach 

jak celki już istniejące w chłodni. W przypadku budowy nowych celek ich parametry 

powinny być lepsze niż dotychczas istniejące, tj. ich efektywność chłodzenia powinna być 

wyższa, co powinno wiązać się z jeszcze większym obniżeniem temperatury wody 

wylotowej z chłodni niż wykazały obliczenia. 

 

6.7. Ocena wpływu chłodzenia wody na pracę agregatów technologicznych 

W porozumieniu z Głównym Energetykiem firmy Śrubena-Unia S.A. w zakładzie 

określono maksymalną temperaturę wody chłodzącej z chłodni wentylatorowej, dla której 

wyłączają się agregaty technologiczne jako 35°C [1]. W przypadku, gdy zmierzona 

temperatura wody chłodzącej wypływającej z chłodni osiągnie wartość 35°C włącza się 

czujnik bezpieczeństwa i agregaty technologiczne wyłączają się. Poddano analizie pracę 

istniejącej chłodni poprzez zmienianie temperatury otoczenia i jego wilgotności względnej. 

Celem analizy było określenie parametrów pracy chłodni, dla których temperatura wody 

wylotowej z chłodni  osiąga wartość 35°C, dla której agregaty technologiczne wyłączają się. 

Jako dane do obliczeń przyjęto: 

• Ciśnienie otoczenia 101,3 kPa, 

• Ciśnienie wody chłodzącej 5,5 bar, 

• Temperatura wody chłodzącej wylotowej z chłodni 35°C, 

• Spręż wentylatora 160 Pa, 

• Zakres zmienności wilgotności względnej powietrza dolotowego 60÷100%, 

• Zakres zmienności temperatury powietrza dolotowego 15÷35°C. 

W tabeli 6.7 oraz na wykresie 6.10 przedstawiono wpływ temperatury  

i wilgotności względnej powietrza na maksymalną dopuszczalną temperaturę wody do 

układu chłodni wentylatorowej, przy której nie zostanie przekroczona dopuszczalna 

temperatura wody po schłodzeniu z uwagi na warunki pracy agregatów technologicznych. 
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Tabela 6.7 Parametry pracy chłodni, dla których wyłączają się agregaty technologiczne 

Lp. Temperatura 
powietrza dolotowego 

do chłodni, °C 

Wilgotność względna powietrza dolotowego 

60% 70% 80% 90% 100% 

- Temperatura wody dolotowej do chłodni, °C 

1 15 39,32 39,18 39,05 38,91 38,77 

2 16 39,2 39,05 38,91 38,76 38,62 

3 17 39,07 38,92 38,76 38,61 38,46 

4 18 38,95 38,78 38,62 38,46 38,30 

5 19 38,82 38,65 38,47 38,30 38,14 

6 20 38,69 38,51 38,33 38,15 37,97 

7 21 38,56 38,36 38,17 37,99 37,80 

8 22 38,42 38,22 38,02 37,82 37,62 

9 23 38,28 38,07 37,86 37,65 37,45 

10 24 38,15 37,92 37,7 37,48 37,26 

11 25 38,00 37,77 37,54 37,31 37,08 

12 26 37,86 37,61 37,37 37,13 36,89 

13 27 37,71 37,45 37,20 36,95 36,70 

14 28 37,56 37,29 37,02 36,76 36,50 

15 29 37,41 37,13 36,85 36,57 36,30 

16 30 37,26 36,96 36,67 36,38 36,09 

17 31 37,10 36,79 36,48 36,18 35,88 

18 32 36,94 36,61 36,29 35,98 35,67 

19 33 36,77 36,43 36,1 35,77 35,45 

20 34 36,61 36,25 35,9 35,56 35,23 

21 35 36,44 36,07 35,70 35,35 - 
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Rys. 6.10 Parametry pracy chłodni, dla których wyłączają się agregaty technologiczne 

 Analizując otrzymane wyniki zauważono, że przy wysokiej temperaturze 

otoczenia, tj. powyżej 30°C oraz wilgotności względnej powietrza powyżej 80% chłodnia nie 

jest w stanie schłodzić wody chłodzącej agregaty technologiczne o więcej niż 1,5°C, zatem 

temperatura wody dolotowej do chłodni nie może przekraczać 36,5°C w danych warunkach 

atmosferycznych. Porównując otrzymane wyniki z wynikami pomiarów (tabela 5.1),  

w szczególności pomiaru temperatury wody dolotowej do chłodni, wnioskuje się, że  

w okresie letnim, przy wysokiej temperaturze otoczenia i wilgotności względnej powietrza 

wysoce prawdopodobne jest przekroczenie dopuszczalnej temperatury wody chłodzącej 

agregaty technologiczne równej 35°C, co spowoduje ich wyłączenie.   
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7. Podsumowanie. Wnioski i zalecenia 

Celem pracy była analiza i ocena możliwości obniżenia temperatury wody  

z agregatów technologicznych w systemie chłodzenia w zakładzie Śrubena-Unia S.A. 

Głównym problemem z jakim mierzy się zakład jest zbyt mała efektywność chłodzenia wody 

chłodzącej w chłodni wentylatorowej, co przy ciągłym rozwoju przedsiębiorstwa i coraz 

większej ilości agregatów technologicznych, które wymagają chłodzenia może się wiązać  

ze stratami finansowymi z powodu zaprzestania produkcji na liniach technologicznych. 

Po dogłębnej analizie literatury [2, 3, 4, 6] wywnioskowano, że system chłodzenia 

w zakładzie oparty o chłodnię wentylatorową jest najefektywniejszą metodą chłodzenia 

wody chłodzącej. Chłodnie mokre wentylatorowe pozwalają schłodzić wodę w najbardziej 

efektywny sposób spośród wszystkich układów chłodni jakie są budowane. Instalowanie 

innych układów chłodzenia dla warunków zakładu Śrubena-Unia S.A. wydaje się być mniej 

efektywne i wątpliwe ekonomicznie. 

Po przeprowadzonej analizie pracy chłodni (rozdział szósty) wywnioskowano, że 

system chłodzenia w zakładzie jest zdecydowanie przeciążony. Strumień wody jaki musi 

zostać schłodzony jest zbyt duży, co sprawia, że chłodnia wentylatorowa nie jest w stanie 

efektywnie schłodzić wody przy niekorzystnych warunkach atmosferycznych do 

wymaganej temperatury (<35°C), co może doprowadzić do przegrzania i wyłączenia się 

agregatów technologicznych. Wyłączenie się agregatów technologicznych prowadzi do 

strat finansowych związanych z brakiem wytwarzania produktów jakie przedsiębiorstwo 

posiada w swojej ofercie. 

Analizując otrzymane wyniki symulacji numerycznej w oparciu o opracowany 

model matematyczny i program obliczeniowy (rozdział piąty) zaobserwowano, że znaczący 

wpływ na temperaturę wody chłodzącej wylotowej z chłodni wentylatorowej mają 

parametry otoczenia, takie jak wilgotność względna i temperatura. W zakresie zmienności 

wilgotności względnej 30-100% temperatura wody chłodzącej wylotowej z chłodni zmienia 

się w przybliżeniu o 2°C, co ma duże znaczenie dla zakładu. W zakresie zmienności 

temperatury otoczenia 15-38°C temperatura wody chłodzącej wylotowej z chłodni zmienia 

się w przybliżeniu o 3°C. Temperatura wody po schłodzeniu w chłodni wentylatorowej 

powinna zbliżyć się do temperatury termometru mokrego dla danej temperatury 
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otoczenia, a w przypadku chłodni zlokalizowanej w zakładzie z powodu zbyt dużego 

strumienia wody chłodzącej ta zasada nie może zostać spełniona. 

Analizując wykres 6.5 można wywnioskować, że system chłodzenia w zakładzie 

jest przeciążony. Strumień wody wpływający do jednej celki chłodni wentylatorowej  

w zakładzie oscyluje w okolicach 45,14 kg/s, zaś wykres 6.5 pokazuje, że dla strumienia  

50 kg/s efektywność chłodzenia dla danych parametrów otoczenia jest niezauważalna  

i woda praktycznie nie ulega schłodzeniu. Ponadto wykres 6.10 ukazuje, że dla warunków 

letnich, tj. wysokiej temperatury otoczenia i wilgotności względnej powietrza (tp1>30°C, 

ϕ>80%) wysoce prawdopodobne jest wyłączanie się agregatów technologicznych 

spowodowane przekroczeniem dopuszczalnej temperatury wody wylotowej z chłodni 

wentylatorowej równej 35°C. 

Z myślą o przyszłości i rozwoju firmy zaleca się wybudowanie kolejnej celki chłodni 

wentylatorowej, co pozwoli na bardziej efektywne chłodzenie wody chłodzącej. Jeżeli 

chodzi o aspekt technologiczny rozsądnym byłoby dobudowanie dwóch celek chłodni 

wentylatorowej z myślą o rozwoju firmy, co wiąże się ze wzrastającą liczbą agregatów 

technologicznych będących kolejnymi źródłami ciepła, które trzeba od nich odebrać. 

Dobudowanie dwóch celek chłodni wentylatorowej pozwoliłoby zmniejszyć strumień 

wpływający do jednej celki chłodni wentylatorowej do 30 kg/s, a temperatura wody 

wylotowej z chłodni zdecydowanie zbliżyłaby się do temperatury termometru mokrego  

w porównaniu do istniejącego układu chłodzenia w zakładzie. Aczkolwiek biorąc pod uwagę 

aspekt finansowy i ekonomiczny koszt związany z dobudową dwóch celek chłodni 

wentylatorowej mógłby okazać się zbyt wysoki, dlatego proponuje się dobudowę jednej 

celki chłodni wentylatorowej. Dobudowa jednej celki chłodni wentylatorowej pozwoli 

zmniejszyć strumień wody chłodzącej do 36 kg/s oraz obniżyć temperaturę wody 

odpływającej z chłodni o kolejne 2-3°C, co zminimalizuje możliwość przegrzania się  

i wyłączania agregatów.  
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9. Załączniki 

9.1. Załącznik 1. Zrzut ekranu funkcji MIN/MAX programu EES 

W celu estymacji parametrów empirycznych teoretyczno-empirycznego modelu 

chłodni wentylatorowej wykorzystano funkcję MIN/MAX programu EES. Do estymacji 

numerycznej wybrano metodę genetyczną. Zrzut ekranu funkcji MIN/MAX wraz  

z wybranymi parametrami estymacji przedstawiono na rys. 9.1.  

 

Rys. 9.1 Zrzut ekranu funkcji MIN/MAX programu EES 

 

 

9.2. Załącznik 2. Wydruk z programu EES 

 


