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WYMIENNIK CIEPŁA – CHARAKTERYSTYKI DYNAMICZNE 

 

Celem ćwiczenia jest wyznaczenie charakterystyk dynamicznych wymiennika ciepła przy 

zmianach obciążenia aparatu. 

 

1. 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 obiegowej 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 temperatury i 

cyrkulująca w obiegu zamkniętym. Gorąca woda płynie w przestrzeni międzyrurowej wymiennika 

ciepła. Czynnikiem ogrzewanym jest również woda, która pobierana z wodociągu przepływa przez 

układ w obiegu otwartym. Woda ta płynie w rurkach wymiennika ciepła. Rysunek przedstawiający 

poprzeczny przekrój badanego wymiennika ciepła stanowi załącznik do instrukcji. 

Dwa zawory trójdrożne /8/ zainstalowane w obiegu wody zimnej umożliwiają zmianę kie-

runku 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 pomiaru temperatury 

wody ciepłej i zimnej na wlotach i wylotach z wymiennika oraz dwa rotametry /4a i 4b/ wraz z igli-

cowymi 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 re-

gulatorem temperatury /6/. Układ pomiaru temperatury wody składa się z dwóch mierników tempe-

ratury wody ciepłej i zimnej /7a i 7b/ oraz czterech czujników termometrów elektrycznych oporo-

wych /Tc1, Tc2, Tz1, Tz2/ zamontowanych na króćcach wymiennika. 
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2. Wykonanie ćwiczenia.  

Uruchomić wymiennik ciepła i doprowadzić do stanu ustalonego przy parametrach 

podanych przez prowadzącego ćwiczenie. Przygotować tabelę do notowania wartości 

mierzonych – tabela powinna mieć co najmniej 60 wierszy. 

 

Lp Czas Temperatura wody 

Zimna wlot Zimna wylot Ciepła wlot Ciepła wylot 

1      

I      

I      

60      

 

Uruchomić stoper, wykonać 5 pomiarów temperatury wody zimnej i ciepłej na wlocie i 

wylocie wymiennika. Pomiary wykonywać co 1 minutę. W 5 minucie zmienić skokowo natężenie 

przepływu wody zimnej, notować temperatury co ½’ przez 5’, a następnie co 1’ przez 15’. Po 

wykonaniu opisanych wyżej pomiarów /po 20’/ wykonać kolejną zmianę natężenia przepływu 

wody zimnej, powtórzyć pomiary.  

W trakcie wykonywania pomiarów cały czas kontrolować i utrzymywać przepływ wody 

zimnej na stałym poziomie – na tej wartości, która ustaliła się po wykonaniu skoku. 

Zanotować wartość natężenia przepływu wody ciepłej oraz kolejne wartości natężenia 

przepływu wody zimnej. 

Zmiany natężenia przepływu wody zimnej wykonuje się dwukrotnie, wartości i kierunek 

zmian podaje prowadzący ćwiczenie. 

 

3. Opracowanie pomiarów.  

 przenieść zanotowane wyniki pomiarów do arkusza kalkulacyjnego, 

 wykonać rysunek /wydruk z arkusza kalkulacyjnego/ zawierający wyniki wszystkich pomiarów 

w funkcji czasu – otrzymamy obraz przedstawiający całość ćwiczenia – zmiany temperatury 

obu strumieni. Opisać i skomentować dające się zauważyć relacje, 

 wykonać dwa wydruki przedstawiające wyłącznie zmiany temperatury wody zimnej na wylocie 

z wymiennika w funkcji czasu, z każdego z tych rysunków odczytać wartość stałej czasowej, 
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 zestawić tabelarycznie odczytane wartości, przypisać je odpowiednim wartościom natężenia 

przepływu, przeanalizować wyniki, 

 dla ostatniego pomiaru /dla stanu ustalonego/ wykonać obliczenia bilansu wymiennika ciepła. 

Bilansujemy strumienie ciepła /moc cieplną/. 

Ciepło oddane 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] 

 

Ciepło pobrane 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 wymiennika: 

η = PZ/ PC 
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Przekrój poprzeczny badanego wymiennika ciepła – w przestrzeni międzyrurowej płynie woda 

gorąca /czynnik ogrzewający/, w rurkach woda zimna /czynnik ogrzewany/. 

 

 


