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Piotr NIKOŃCZUK 

PROGNOZA ZMNIEJSZENIA ZAPOTRZEBOWANIA MOCY  

W RENOWACYJNYCH KABINACH LAKIERNICZYCH  

W WYNIKU ODZYSKU CIEPŁA – STUDIUM PRZYPADKU 

 

Renowacyjne kabiny lakiernicze coraz częściej wyposażane są w instalacje odzysku ciepła odpadowego. Dotyczy to za-

równo nowych jak i używanych kabin lakierniczych. Zazwyczaj stosowane są rekuperatory krzyżowe. Wielokrotnie przedstawia 

się analizy efektów ekonomicznych, wynikających ze stosowania rekuperatorów krzyżowych w lakierniach. W artykule przed-

stawiono  prognozowane ilości odzyskanego ciepła w kabinie lakierniczej z wykorzystaniem rekuperatora krzyżowego. Prezen-

towane wyniki opierają się na prognozowanych średnich miesięcznych temperaturach w rejonie Poznania. Ilość odzyskiwane-

go ciepła obliczono na podstawie komercyjnej oferty jednego z dostawców rekuperatorów dla kabin lakierniczych na polskim 

rynku. 

 

WSTĘP 

Na rynku renowacyjnych kabin lakierniczych od dłuższego cza-
su oferowane są instalacje odzysku ciepła odpadowego zarówno 
dla nowych jak i używanych renowacyjnych kabin lakierniczych.  
Istniej kilka rozwiązań odzysku ciepła dla kabin lakierniczych, jed-
nak zazwyczaj instalację odzysku ciepła stanowią rekuperatory 
krzyżowe [8]. Przeprowadzane były wstępne analizy odzysku ciepła 
dla kabin lakierniczych [7], opierały się one jednak na wielu uprosz-
czeniach. Jedno z uproszczeń uwzględnia średnie miesięczne 
temperatury, bez uwzględnienia dobowej amplitudy zmian tempera-
tury w danym miesiącu. Takie podejście znacznie wpływa na koń-
cowe wyniki analizy. Przedstawiona analiza zmian zapotrzebowania 
na moc do ogrzewania powietrza w kabinie lakierniczej, uwzględnia 
zarówno amplitudę jak i scenariusze przebiegów dobowych zmian 
temperatury [2] w zależności od warunków atmosferycznych. 
Przedstawiona analiza bierze również pod uwagę jednozmianowy, 
ośmiogodzinny czas pracy w warsztacie lakierniczym. Analiza odzy-
sku ciepła uwzględnia czas pracy kabiny lakierniczej wyłącznie 
w trybie lakierowania, ponieważ w tym trybie powietrze jest ogrze-
wane i całkowicie wymieniane. W trybie suszenia powietrze znajdu-
je się w recyrkulacji z wymianą powietrza na świeże na poziomie 10 
procent. W trybie wentylacji powietrze nie jest ogrzewane. 

 
 
 
 

1. PROGNOZA MOŻLIWOŚCI ODZYSKU CIEPŁA  
W RENOWACYJNEJ KABINIE LAIERNICZEJ 

1.1. Prognozowane średnie temperatury 

Analizę obniżenia zapotrzebowania na moc w wyniku odzysku 
ciepła przeprowadzono na podstawie prognozowanych średnich 
miesięcznych temperatur na lata 2011-2020 [3] przeprowadzając 
studium przypadku dla Poznania. Prognozowane średnie tempera-
tury uwzględniają wartości temperatur panujących w nocy. Korzy-
stając ze średnich dobowych amplitud [1], określono zakres prze-
działów zmian średnich temperatur. Wyniki opracowania zawarto 
w tabeli 1. 

 
Rys. 1. Wykres prognozowanych średnich wartości temperatury dla 
Poznania  

 

Tab. 1  Średnie wartości temperatur prognozowane dla Poznania  

  I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

Średnia temp -0,5 0,7 4,4 9,2 14,2 17,6 19,4 18,5 14,5 9,0 3,9 0,9 

Dobowa amplitu-
da zmian 

5,0 6,0 7,0 10,0 11,0 11,0 11,0 11,0 9,0 8,0 5,0 5,0 

Min -3 -2,3 0,9 4,2 8,7 12,1 13,9 13 10 5 1,4 -1,6 

max 2 3,7 7,9 14,2 19,7 23,1 24,9 24 19 13 6,4 3,4 
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Na rysunku 1 przestawiono zmiany średnich temperatur dla 
poszczególnych miesięcy zestawionych w tabeli 1. 

Przebieg dobowych zmian temperatury powietrza jest uzależ-
niony od wielu czynników: środowiskowych, pogodowych, itp. Na 
rysunkach 2 i.3 przedstawiono zmiany temperatury powietrza pod-
czas pogody wyżowej oraz niżowej. Ogólnie jest przyjęte, iż najniż-
sza temperatura powietrza występuje w okolicach godziny 5 rano 
[2]. Na wykresach zaznaczono ośmiogodzinny okres pracy w prze-
dziale od godziny 8 do 16. W tym okresie czasu temperatura powie-
trza dla pogody wyżowej przyjmuje wartości średniej dobowej. 
Natomiast dla pogody niżowej w tym samym przedziale czasu 
wartości temperatur znajdują się częściowo poniżej wartości śred-
niej. 

 

 
Rys. 2 Przebieg zmian temperatury powietrza podczas pogody 
wyżowej [2] 

 

 
Rys. 3 Przebieg zmian temperatury powietrza podczas pogody 
niżowej [3] 
 

Podczas rozważań nad zapotrzebowaniem energii do ogrze-
wania powietrza w kabinie lakierniczej należy wziąć pod uwagę fakt, 
iż kabina lakiernicza przeciętnie pracuje przez cztery godziny dzien-
nie w godzinach pracy 8-16. Uwzględniając zróżnicowane przebiegi 
dobowych zmian temperatury powietrza przedstawione na rysun-
kach 2 i 3 przyjęto, iż w czasie pracy kabiny lakierniczej średnia 
temperatura powietrza wynosi: 

 

tAVAc Att 4,0  (1) 

 

gdzie: 
tAc – średnia temperatura dla obliczeń zapotrzebowania energii 
tAV – średnia temperatura dla danego miesiąca 
At – amplituda dobowych wahań temperatury w danym miesiącu 
 
Na rysunku 4 przedstawiono wartości średnich temperatur obli-

czeniowych uzyskanych na podstawie równania 1. Na wykresie 
zaznaczono również wartość temperatury pokojowej na poziomi 20 
0C. Z wykresu wynika, iż w miesiącach czerwiec, lipiec i sierpień nie 
wystąpi zapotrzebowanie na ogrzewanie powietrza. Należy jednak 
mieć na uwadze, że rozpatruje się wartości średnie miesięczne, co 
oznacza że mogą pojawić się również dni gdy pojawi się potrzeba 
ogrzewana powietrza. 

 

 
Rys. 4 Wartości temperatury obliczeniowej dla obliczeń zapotrze-
bowania na ogrzewanie powietrza w kabinie lakierniczej 

 
Dysponując określoną średnią temperaturą w okresie pracy 

kabiny lakierniczej, można obliczyć średnie zapotrzebowanie na 
energię cieplną do ogrzewania powietrza podczas pracy kabiny 
lakierniczej w trybie lakierowania. W tym celu można skorzystać 
z ogólnie znanych równań [9]: 

 

tWtcvQ p  1  (2) 

gdzie: 
Q – zapotrzebowanie na moc [kcal/h] 
v – strumień masy powietrza  [m3/h] 
ς – gęstość powietrza [kg/m3] 
cp – ciepło właściwe powietrza [kcal/kg0C] 
Δt – wzrost temperatury [0C] 
W1 – równoważnik wodny powietrza [kcal/h0C] 

  
Równoważnik wodny powietrza W1  jest opisany następującym 

równaniem 
 

pcvW 1  (3) 

 

Tab. 2 Zestawienie średniego zapotrzebowania na moc Q oraz zredukowanego zużycia mocy QP 

  I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

Q [kW] 133,2 121,68 92,16 48,96 10,08 0 0 0 13,68 56,16 101,52 123,12 

Qs[kW] 59,94 54,756 41,472 22,032 4,536 0 0 0 6,156 25,272 45,684 55,404 

Qp[kWh] 73,26 66,924 50,688 26,928 5,544 0 0 0 7,524 30,888 55,836 67,716 

QS80[kWh] 4795,2 4380,48 3317,76 1762,56 362,88 0 0 0 492,48 2021,76 3654,72 4432,32 
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2. SPRAWNOŚĆ ODZYSKU CIEPŁA W 
REKUPERATORACH KRZYŻOWYCH 

Jak już wcześniej wspomniano w kabinach lakierniczych naj-
częściej stosuje się rekuperatory krzyżowe. Na rysunku 5 przedsta-
wiono element oferty jednego z dostawców rekuperatorów dla kabin 
lakierniczych w Polsce.  

Przedstawiony na rysunku 5 rekuperator krzyżowy został za-
proponowany przez jednego z polskich dostawców rozwiązań odzy-
sku ciepła dla kabin lakierniczych. Przedmiotowa oferta odnosi się 
do kabiny lakierniczej w której strumień wymiany powietrza wynosi 
20.000 m3/h.  

 

 
Rys. 5 Fragment jednej z ofert rekuperstorów dla kabin 
lakierniczych na rynku polskim 

 
Na podstawie informacji zawartych w ofercie przedstawionej  

na rysunku 5 można określić dla proponwanego rekuperatora 
współczynnik zmiany temperatury Φ: 
 


1t  (4) 

gdzie: 
Φ – współczynnik zmiany temperatury 
Δt1 – zmiana temperatury [0C] 
ϑ – początkowa różnica temperatur [0C] 
 

Zgodnie z powyższym równaniem, dla rekuperatora przedsta-
wionego na rysunku 5 współczynnik zmiany temperatury wynosi 
  

45,0
40

18
  (5) 

 
Ilość odzyskanego ciepła przez rekuperator można obliczyć na 

podstawie równania [8]: 
 

 1WQ  (6) 

 
Na podstawie prezentowanych równań i wartości liczbowych 

przeprowadzono obliczenia godzinowego zapotrzebowania na 
ciepło Q do ogrzania powietrza w kabinie lakierniczej pracującej w 
trybie lakierowania. Wyniki obliczeń przedstawiono w kilowatach.  
Korzystając ze współczynnika zmiany temperatury Φ obliczono 
również ilość ciepła odzyskanego w rekuperatorze Qs. Odzyskane 
ciepło QS pozwala na zredukowanie zapotrzebowania ciepła z 
palnika lub innego źródła ciepła Qp. Wspomniane wyniki obliczeń 
dotyczą godzinowego zapotrzebowania. Uwzględniając założenie, 
że kabina lakiernicza pracuje 4 godziny dziennie przez 20 dni każ-
dego miesiąca, obliczono średnie miesięczne wartości odzyskanego 
ciepła przez rekuperator Qs80. 

 

 
Rys.6 Zapotrzebowanie ciepła dla kabiny lakierniczej pracującej w 
trybie lakierowania 

 
Na rysunku 6 przedstawiono wyniki obliczeń ogólnego zapo-

trzebowania na ciepło Q, odzyskanego ciepła Qs oraz zredukowa-
nego zapotrzebowania na ciepło Qp tytułem odzyskanego ciepła Qs 
z rekuperatora. 

PODSUMOWANIE 

Z powyższej analizy wynika iż w okresie letnim (czerwiec, li-
piec, sierpień) nie występują potrzeby ogrzewania powietrza, gdy 
kabina lakiernicza pracuje w trybie lakierowania. Dotyczy to założe-
nia, że temperatura pracy wynosi 20 0C. Należy jednak wziąć pod 
uwagę fakt, iż obliczenia dotyczą średnich miesięcznych tempera-
tur. Zjawiska pogodowe mogą powodować również potrzeby ogrze-
wania powietrza w okresie letnim ze względu na niską temperaturę 
w danym dniu lub przebieg dobowych zmian temperatur.  

Należy również uwzględnić zjawisko powstawania osadów la-
kierów, które ma istotny wpływ na sprawność odzysku ciepła [5,6]. 
Dlatego w trakcie eksploatacji kabiny lakierniczej należy brać pod 
uwagę potrzebą okresowego oczyszczania rekuperatora z powsta-
jących osadów lakierów. Do obecnej chwili nie opracowano dedy-
kowanego narzędzia do oczyszczania rekuperatorów. Stosowanie 
przypadkowych narzędzi lub przedmiotów do tej czynności zazwy-
czaj skutkuje uszkodzeniami delikatnych lamel rekuperatora wyko-
nanych z aluminiowej blachy zazwyczaj o grubości 0,2 mm. Dodat-
kowym utrudnieniem jest odległość pomiędzy lamelami. W rekupe-
ratorach oferowanych dla renowacyjnych kabin lakierniczych odle-
głość pomiędzy lamelami wacha się w przedziale 12-15 mm. Istnieją 
również inne rozwiązania odzysku ciepła dla renowacyjnych kabin 
lakierniczych, które powalają na oczyszczanie wymiennika ciepła w 
łatwiejszy sposób, co może zapewnić utrzymywanie niezmiennej  
efektywności odzysku ciepła przez cały okres eksploatacji kabiny 
lakierniczej. 
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Prediction of power requirement minimization of refinishing 
spray booths in result of heat recovery 

More and more often refinishing spray booth are 

equipped with waste heat recovery installations. It applies to 

new and used spray booths. Usually the cross recupearators 

are used at paint shops. Very often financial analysis are 

presented that show energy savings. The paper presents pre-

diction of heat recovery quantity using a cross recuperator in 

spray booth. Presented results are based on predicted month-

ly average temperatures for Poznań area. Quantity of recov-

ered heat was calculated based on commercial offer of one of 

polish dealers of recuperators for paint shops. 
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