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WYMIENNIK  CIEPŁA 
 
 
1. Cel ćwiczenia 
 
Celem ćwiczenia jest doświadczalne zbadanie wymiany ciepła w przeponowym 
płaszczowo – rurowym wymiennika ciepła i porównanie wyników z obliczeniami teo-
retycznymi.  
Na podstawie pomiarów wykonanych w laboratorium w sprawozdaniu oblicza się: 

 bilans i sprawność procesu współ- i przeciwprądowej wymiany ciepła, 

 doświadczalne współczynniki przenikania ciepła w wymienniku, 

 prędkości przepływu wody, charakter ruchu, współczynniki wnikania ciepła w 
rurkach i w przestrzeni międzyrurowej wymiennika oraz teoretyczne współczyn-
niki przenikania ciepła, 

Sprawozdanie kończy się porównaniem wartości współczynników przenikania ciepła 
wyznaczonych doświadczalnie z wartościami wyliczonymi z zależności teoretycz-
nych. 
 
2. Budowa stanowiska  
 
Schemat budowy stanowiska przedstawiono na załączonym rysunku. 
Stanowisko składa się z badanego płaszczowo – rurowego wymiennika ciepła /1/, 
zbiornika wody grzejnej /2/, układu regulacji temperatury wody grzejnej, pompy obie-
gowej wody ciepłej /3/ oraz mierników do pomiaru natężenia przepływu i temperatury 
wody ciepłej i zimnej.  
Czynnikiem grzejnym w badanym układzie jest woda, ogrzewana do stałej tempera-
tury i cyrkulująca w obiegu zamkniętym. Gorąca woda płynie w przestrzeni międzyru-
rowej wymiennika ciepła. Czynnikiem ogrzewanym jest również woda, która pobiera-
na z wodociągu przepływa przez układ w obiegu otwartym. Woda ta płynie w rurkach 
wymiennika ciepła. Rysunek przedstawiający poprzeczny przekrój badanego wy-
miennika ciepła stanowi załącznik do instrukcji. 
Dwa zawory trójdrożne /8/ zainstalowane w obiegu wody zimnej umożliwiają zmianę 
kierunku przepływu wody ogrzewanej przez wymiennik, co pozwala na realizację 
współprądowego lub przeciwprądowego przepływu względem kierunku przepływu 
wody grzejnej. 
Uzupełnienie stanowiska stanowi zespół grzałek elektrycznych ogrzewających wodę 
w zbiorniku, włączniki ogrzewania, regulator temperatury wody grzejnej, układ pomia-
ru temperatury wody ciepłej i zimnej na wlotach i wylotach z wymiennika oraz dwa 
rotametry /4a i 4b/ wraz z iglicowymi zaworami regulacyjnymi do pomiaru i regulacji 
natężenia przepływu wody zimnej i ciepłej.  
Woda w zbiorniku podgrzewana jest przez trzy zespoły grzałek elektrycznych. Dwa 
zespoły grzałek /5b i 5c/ sterowane są ręcznie, natomiast trzeci /5a/ sterowany jest 
dwupołożeniowym regulatorem temperatury /6/. Układ pomiaru temperatury wody 
składa się z dwóch mierników temperatury wody ciepłej i zimnej /7a i 7b/ oraz czte-
rech czujników termometrów elektrycznych oporowych /Tc1, Tc2, Tz1, Tz2/ zamonto-
wanych na króćcach wymiennika. 
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Dane konstrukcyjne badanego płaszczowo – rurowego wymiennika ciepła: 

 liczba rurek -      n = 7 

 średnica wewnętrzna rurki -    dw = 0,016 m 

 średnica zewnętrzna rurki -    dz = 0,022 m 

 średnica wewnętrzna płaszcza -   Dw = 0,098 m 

 średnica zewnętrzna płaszcza -   Dz = 0,108 m 

 długość rurek     l = 1 m 

 współczynnik przewodzenia ciepła  

materiału rurek      = 17,5 W/m·K 
 
3. Przygotowanie stanowiska do pracy 
 
Przygotowanie stanowiska do pracy obejmuje: 

 włączenie zasilania układu regulacji temperatury 

 włączenie ogrzewania i pompy obiegowej wody grzejnej 
Czynności te wykonuje prowadzący ćwiczenie. 
 
4. Wykonanie ćwiczenia 
 

 Ustawić na rotametrze /4b/ natężenie przepływu wody grzejnej podane przez 
prowadzącego ćwiczenie, poczekać do ustalenia się temperatury wody w zbior-
niku. 

 Otworzyć kurek przepływu wody zimnej, nastawić /rotametr 4a/ natężenie prze-
pływu podane przez prowadzącego. 

 Prześledzić obieg wody zimnej, ustawienia zaworów trójdrożnych /8/ i stwierdzić, 
czy wymiennik pracuje we współ- lub przeciwprądzie. 

 Odczekać minimum 15 minut na ustalenie temperatury wody na wlotach i wylo-
tach z wymiennika, śledzić wskazania mierników temperatury. Za stan ustalony 
należy uznać taką sytuację, gdy kolejne odczyty temperatury dokonane w odstę-

pie 1 minuty nie będą różniły się więcej jak o 0,1-0,2 C. 

 Po ustaleniu się temperatury wody zanotować wszystkie wskazania mierników 
oraz aktualne natężenia przepływu wody zimnej i ciepłej. 

 Zmienić natężenie przepływu wody zimnej na kolejną wartość wskazaną przez 
prowadzącego ćwiczenie, powtórzyć pomiary. 

 Po zakończeniu pomiarów, przy pomocy zaworów trójdrożnych ustawić przeciw-
ny kierunek przepływu wody zimnej. Wykonać pomiary dla natężeń przepływu 
wody zimnej wskazanych przez prowadzącego ćwiczenie. 

 Po zakończeniu pomiarów kolejno wyłączyć ogrzewanie i pompę obiegową wody 
grzejnej, zasilanie układu sterowania oraz mierniki temperatury. Kurkiem odcina-
jącym zamknąć przepływ wody zimnej. 
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5. Wykonanie sprawozdania 
 
W trakcie oczekiwania na kolejne pomiary rozpocząć opracowywanie sprawozdania. 
W pierwszej kolejności wychodząc z natężenia przepływu wody ciepłej i wody zimnej 
oraz zmierzonej temperatury na wlotach i wylotach z wymiennika należy obliczyć: 

 strumień ciepła oddany przez wodę ciepłą 
 
PC = wC cC ΔtC = VC ρC cC ΔtC   [W] 

wC – masowe natężenie przepływu wody ciepłej [kg/s] 

VC – objętościowe natężenie przepływu wody ciepłej [m3/s] 

ρC – gęstość wody ciepłej w średniej temperaturze strumienia [kg/m3] 

cC – ciepło właściwe wody ciepłej w średniej temperaturze strumienia [J/kg K] 

ΔtC – różnica temperatury wody ciepłej między wlotem i wylotem z wymiennika [K] 

 

 strumień ciepła pobrany przez wodę zimną 
 

PZ = wZ cZ ΔtZ = VZ ρZ cZ ΔtZ   [W] 

wZ – masowe natężenie przepływu wody zimnej [kg/s] 

VZ – objętościowe natężenie przepływu wody zimnej [m3/s] 

ρZ – gęstość wody zimnej w średniej temperaturze strumienia [kg/m3] 

cZ – ciepło właściwe wody zimnej w średniej temperaturze strumienia [J/kg K] 

ΔtZ – różnica temperatury wody zimnej między wlotem i wylotem z wymiennika [K] 

 

 sprawność procesu wymiany ciepła w wymienniku 
 
η = PZ/ PC 

 

 doświadczalny współczynnik przenikania ciepła 
 
Dla jednego z pomiarów, wskazanego przez prowadzącego ćwiczenie obliczyć war-
tość współczynnika przenikania ciepła z zależności teoretycznych. W tym celu nale-
ży: 

 wychodząc z natężenia przepływu wody zimnej i natężenia przepływu wody cie-
płej oraz wymiarów wymiennika ciepła obliczyć prędkości przepływu wody zimnej 
w rurkach a wody ciepłej w przestrzeni międzyrurowej wymiennika 

 obliczyć liczby Re i liczby Nu dla jednego i drugiego strumienia /w przypadku gdy 
obliczona liczba Re będzie w zakresie dla ruchu przejściowego skorzystać z wy-
kresu zależności Nu = f(Re) zamieszczonego np. w rozdziale „Wymiana ciepła” 
podręcznika M. Serwińskiego/ 

 obliczyć współczynniki wnikania ciepła od wody ciepłej do rurek wymiennika i od 
rurek do wody zimnej 

 biorąc pod uwagę obliczone współczynniki wnikania ciepła, wymiary rurek oraz 
współczynnik przewodzenia ciepła materiału rurek obliczyć współczynnik przeni-
kania ciepła  
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Wykonać zestawienie i porównanie uzyskanych wyników: 

 wartości współczynników przenikania ciepła dla przeciwprądowego i współprą-
dowego przepływu wody przez wymiennik; 

 wartości współczynnika przenikania ciepła wyznaczonego doświadczalnie z obli-
czonym z zależności teoretycznych. 

 
 
 
 

 
 
 
 
Przekrój poprzeczny badanego wymiennika ciepła – w przestrzeni międzyrurowej 
płynie woda gorąca /czynnik ogrzewający/, w rurkach woda zimna /czynnik ogrzewa-
ny/. 
 
 


