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Вступ 

Робота майже будь-якого підприємства супроводжується викидами низькопотенційного 

тепла, значну частку якого становлять вентиляційні викиди. Низькотемпературне повітря від 

місцевих систем вентиляції, загальнообмінної системи вентиляції містить значну кількість 

теплової енергії, яку в умовах енергетичної і екологічної кризи потрібно утилізувати. З огляду 

на те, що кожна місцева система має свій окремий повітропровід викиду, а сумарна кількість 

таких викидів може становити більше 50 % розрахункового повітрообміну, то використання 

традиційних припливно-витяжних агрегатів із вмонтованими рекуператорами не завжди 

доцільне. У сучасних літературних джерелах розглядають утилізацію низько потенційних 

джерел тепла вентиляційного повітря за допомогою роторних і пластинчастих рекуператорів. 

[1]. 

Після встановлення сучасних металопластикових вікон, які безперечно мають дуже 

хороші енергозберігаючі і звукоізоляційні властивості, багато хто з нас виявив їх негативну, 

але дуже важливу для здоров’я і хорошого самопочуття людей сторону – вони значно 

погіршують вентиляцію приміщень.  

Спроби забезпечувати повітрообмін за допомогою систем витяжної вентиляції не привели 

до покращення умов в приміщенні, так як можуть спричинити незбалансованість витрат 
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припливного і витяжного повітря. Якщо ж регулювати повітрообмін за рахунок 

відкриття/закриття кватирок, то це приведе до переохолодження приміщення (збільшення 

навантаження на систему опалення). 

Одним із шляхів зменшення енергоємності систем вентиляції, а відповідно і підвищення 

їх ефективності є використання повітря, яке видаляється з приміщення, для нагрівання 

припливного повітря за допомогою теплоутилізаторів.  

В даній статті розглядаються рекуперативні пластинчасті теплообмінники, тому що вони 

представляють найбільш доступний спосіб впровадження енергозберігаючих технологій при 

встановленні нових та реконструкції існуючих систем вентиляції шляхом обміну теплоти між 

витяжним і припливним повітрям. До того ж, їх встановлення можливе без заміни основних 

вузлів системи вентиляції. Рекуперативні теплообмінники виконуються у вигляді пакетів 

пластин, які розташовані таким чином, що вони утворюють два суміжні канали. По одному з 

них рухається витяжне повітря, по іншому – припливне. Основними перевагами таких 

утилізаторів є: простота конструкції та відсутність рухомих частин; виключення потрапляння 

витяжного повітря у припливне; легкість технічного обслуговування; незначне додаткове 

споживання електричної енергії на приводи вентиляторів. Основними недоліками є: 

використання тільки при пересіканні припливного та витяжного повітропроводів; можливість 

обмерзання теплообмінника у зимових період. В залежності від конструктивного виконання 

ефективність пластинчастих теплообмінників може знаходитися у діапазоні 50-80% та мати 

втрату напору в припливному та витяжному каналах від 50 до 250 Па. Захист рекуперативних 

теплообмінників від утворення інею в каналі витяжного повітря забезпечується попереднім 

підігрівом припливного повітря, регулюванням витрат припливного чи витяжного повітря та 

періодичним розморожуванням теплообмінника В якості матеріалу теплообмінника може 

використовуватися ультратонка полімерна мембрана або спеціально оброблений папір, 

основна перевага якого є утилізація явного і прихованого тепла витяжного повітря [2]. 

 

Способи оцінки ефективності теплоутилізаторів 

Існують декілька способів оцінки ефективності утилізаторів теплоти [3]. В даній роботі 

робимо оцінку за допомогою коефіцієнтів ефективності теплообмінників, таких як: повній, 

явній та прихованій теплоті. Також є спосіб на основі ексергетичного ккд, що враховує 

ексергію потоку повітря та затраченої електричної енергії [4]. Ефективність утилізаційної 

установки також можливо оцінити за техніко-економічними показниками, наприклад, 

очікуваним терміном окупності додаткових капітальних затрат для різних типів 

теплоутилізаторів, значень їх ефективності, вартості і аеродинамічного опору. В даній статті 

розглядається оцінка ефективності теплоутилізатора на основі техніко-економічних 

показників. 

Досліджувані установки це модельний ряд напівпромислових рекуперативних установок 

компанії Mitsubishi Electric [5] : LGH-15RX5-E, LGH-25RX5-E, LGH-35RX5-E, LGH-50RX5-E, 
LGH-65RX5-E, LGH-80RX5-E, LGH-100RX5-E, LGH-150RX5-E, LGH-200RX5-E, які 

представляють собою канальну вентиляційну установку, яка складається з перехресно-

струминного теплообмінника, припливного і витяжного вентиляторів, системи автоматики, 

байпасного пристрою та фільтрів, призначену для котеджів, квартир та досить великих офісів. 

 

Опис роботи теплоутилізатора при різних температурах 

Згідно характеристик установки розглядаються такі температурні режими роботи: 

 при температурах зовнішнього повітря в діапазоні tOA =(-10 … -15) 0С через кожні 60 

хвилин роботи припливний вентилятор вимикається на 10 хвилин та теплообмінник 
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продувається теплим витяжним повітрям (для запобігання загрози замерзання 

теплообмінника);  

 при температурах tOA <-15 0С передбачається наявність попереднього нагріву (по датчику 

температури зовнішнього повітря). Для розрахунку потужності нагрівача та утилізованого 

теплового потоку було прийнято, що температура перед теплообмінником tOA) = -9,9°С, і 

теплоту підігріву у розрахунок не вносимо. 

 

Показники енергетичної ефективності установки 

Розрахунок утилізованої теплової енергії був проведений для усіх температур нижче 160С, 

тобто виходячи за рамки опалювального сезону. З огляду на режим роботи теплоутилізатора 

за добу в приміщенні громадської будівлі: 24 години, і 9 годин (з 8 до 17 години). 

Величина економії теплової енергії на опалення з урахуванням ентальпійного коефіцієнту 

ефективності визначалася [6]: 

 , , ,1
,

l n

total ij ij RA ij OA h ij

i k j m

KW G h h 
 

   
 

    (1) 

де і – календарна доба року; 

j – календарна година доби року; розглядається 2 варіанти: 9-ма (m=8, n=17), і 24-ох годинний 

(m=1, n=24) режими роботи установки; 

ij
G  - мінімальне з двох значень масової витрати витяжного або припливного повітря для 

кожної години, кг/с; 

,ij RA
h і 

,ij OA
h  - півгодинні значення ентальпії повітря всередині приміщення і ззовні, кДж /кг; 

h
  - ентальпійний коефіцієнт ефективності по повній теплоті [6]: 
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де 
SA
h  - півгодинне значення ентальпії припливного повітря, кДж/кг∙год; 

,1ij
K  - коефіцієнт, який враховує відключення установки для попередження утворення інею: 
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  - крок розрахунку, 1 год. 

Величина явної утилізованої теплової енергії з урахуванням температурного коефіцієнту 

ефективності визначалася [6]: 
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    (3) 

де 
,ij RA
t  і 

,ij OA
t  - півгодинні значення температури повітря всередині приміщення і зовні, °С; 

p
c  - значення середньої ізобарної теплоємності повітря, кДж/кг∙°С; 

t
  - температурний коефіцієнт ефективності по явній теплоті [6]: 
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де 
SA
t  – температура припливного повітря, °С. 

Величина прихованої утилізованої теплової енергії з урахуванням коефіцієнту 

ефективності по вологовмісту визначалася [6]: 
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де 
,ij RA

d  і 
,ij OA

d  - півгодинні значення вологовмісту повітря всередині приміщення і зовні, 

кг/кг; 

r  - теплота пароутворення, кДж/кг; 

d
  - коефіцієнт ефективності по вологовмісту [6]: 

,SA OA

t
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d d
d
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де 
SA
d  – вологовміст припливного повітря, кг/кг. 

 

Вихідні дані і параметри для проведення оцінки ефективності 

Для розрахунку систем вентиляції необхідні наступні вихідні дані: параметри 

навколишнього повітря (які є різними, в залежності від пори року) та параметри повітря 

всередині приміщення. Параметри всередині приміщення за умови ефективної роботи системи 

опалення будуть відповідати встановленим нормам [7], параметри зовнішнього повітря 

постійно змінюються. 

Для розрахунку величини утилізованої теплоти були взяті погодинні метеорологічні дані 

за 2012 рік у м. Києві [8] (температура, відносна вологість, барометричний тиск). Дослідження 

техніко-економічних показників роботи установки проведено з використанням календарних 

півгодинних значень температури та вологості зовнішнього повітря. 

При визначенні техніко-економічних показників враховані затрати електроенергії на 

електроприводи припливного та витяжного вентиляторів. 

 

Параметри повітря в приміщенні 

Для проведення розрахунку прийнято параметри, які занесені до табл 1. (наводиться 

установка LGH-15RX5-E). 

Таблиця 1 – Вихідні дані 

Назва параметру Одиниці вимірювання Значення 

Температура в приміщенні в холодний 

період року 
0С 22 

Відносна вологість повітря в приміщенні % 50 

Витрата повітря м3/год 150 

h
  - 0,75 

t
  - 0,82 

 

Результати розрахунку 

На рис.1 зображена повна, явна та прихована утилізована енергія в приміщенні в 

залежності від тривалості роботи теплоутилізаційної установки LGH-15RX5-E, виражена у 

Гкал. Величини утилізованої енергії та затрати на приводи вентиляторів  представлені в табл. 

2, та будуть використані для розрахунку економії грошових коштів і терміну окупності 

впровадження даної установки. 
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 Рисунок 1 – Повна, явна та прихована  утилізована теплова енергія за 2012 рік в 

залежності від режиму роботи теплоутилізатора 

 

Таблиця 2 – Усереднена утилізована теплова енергія за 2012 рік та електроенергія на 

приводи вентиляторів 

Режим роботи 

теплоутилізатора 

WTOTAL, 

Гкал/ кВт·год 

WSENSIBLE, Гкал/ 

кВт·год 

WLATENT,  

Гкал/ кВт·год 

WFAN, кВт∙год 

24 години 5,42 / 6300 4,02 / 4675 1,25 / 1450 522 

9 годин 1,93 / 2246 1,38 / 1605 0,51 / 588 184 

Наведені в діаграмах і таблицях результати обчислень показують, що більша величина 

утилізованої енергії буде при 24-годинному режимі роботи теплоутилізатора. Так як, за 

рахунок того, що протягом року спостерігається незначна повторюваність температур tOA ≤-15 
0С, то затрати енергії на попередній нагрів складають незначну частину від утилізованої 

енергії (близько 1%). 

 

Економія грошових коштів і терміни окупності  

При розрахунку економії грошових коштів розглядається два варіанти: 

 економія теплової енергії від мережі теплопостачання; 

 економія електроенергії при заміщенні електричного опалення. 

Величина економії грошових коштів визначається за наступним виразом [9]: 

/
,

TOTAL HEAT EL FAN EL
E T TW W  

                        (7)
 

де 
TOTAL
W - утилізована енергія, Гкал або кВт·год; 

/HEAT EL
T  - тариф, відповідно, на теплову або електричну енергію, грн./Гкал або грн./кВт·год; 

FAN
W  - споживана електроенергія приводами вентиляторів. 

Тарифи на електричну та теплову енергію були взяті на сайті ПАТ «Київенерго» для 

юридичних споживачів [10], а вартість припливно-витяжної установки - у офіційних дилерів-

виробників [11]. 

Розрахунки економії грошових коштів і терміни окупності установки LGH-15RX5-E 

наведені в табл. 3. 

Таблиця 3 – Економія грошових коштів 

Режим роботи 

теплоутилізатора 
Етепл, грн./ Ток, роки Еел.ен, грн./ Ток, роки 
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24 години 4680 / 2,65 6934 / 1,77 

9 годин 1670 / 7,42 2473 / 4,97 

 

Результати розрахунків термінів окупності для інших моделей Lossnay, з урахуванням 

режимів роботи та типу енергії,  наведені на рис. 2 

 
Рисунок 2 – Терміні окупності установок Lossnay 

 

Висновки 

В результаті проведення техніко-економічного розрахунку буди визначені наступні 

енергетичні і економічні показники: 

 Величина повної, явної та прихованої  утилізованої теплової енергії з урахуванням 

ентальпійного, температурного та коефіцієнту ефективності по вологовмісту; 

 Економія теплової енергії від мережі при умові застосування регуляторів на 

опалювальних приладах і приладів обліку та терміни окупності; 

 Економія електроенергії при зменшенні потужності електрообігрівачів та терміни 

окупності. 

При розгляданні варіанту заміщення електричної і теплової енергії, а також проведення 

розрахунків простих термінів окупності можна зробити висновок про те, що найшвидше 

установки даного типу окупиться при їх 24-годинному режимі роботи.  
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