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Piotr NIKOŃCZUK 

ANALIZA WSTĘPNA EFEKTYWNOŚCI ROZWIĄZANIA ODZYSKU CIEPŁA  

W KABINIE LAKIERNICZEJ 

 

W artykule przedstawiono wstępną analizę efektywności opracowanej technologii odzysku ciepła w kabinach lakierniczych 

stosowanych do prac renowacyjnych. Przedstawiono w skrócie konstrukcję rozwiązania, przyjęto modułową budowę rekupera-

tora z możliwością zwiększania efektywności odzysku ciepła poprzez dodatkowe moduły wymiennika. Przeprowadzono analizę 

wpływy kolejnych modułów na poprawę sprawności odzysku ciepła. Zawarto również wpływ różnicy temperatur na wartość 

współczynnika zmiany temperatury dla omawianego rekuperatora. Przedstawione wyniki mogą stanowić podstawę do dalszej 

analizy opłacalności wdrożenia rozwiązania w aspekcie stosunku nakładów do zysków z oszczędności energii do ogrzewania 

powietrza. 

 

WSTĘP 

W kabinach lakierniczych używanych w renowacji stosuje się 
rozwiązania odzysku ciepła, które najczęściej opierają się o rekupe-
ratory krzyżowe. Rozwiązania te obniżają koszty eksploatacji kabiny 
lakierniczej, ale nie są odporne na osady lakiernicze odkładające 
się w kanałach wyrzutni. W ramach działalności badawczej opraco-
wano innowacyjne rozwiązanie odzysku ciepła, które pozwala na 
wymianę powietrza w przestrzeni roboczej kabiny lakierniczej 
z odzyskiem lub bez odzysku ciepła. Dla powstałego rozwiązania 
przeanalizowano efektywność odzysku ciepła w zależności od 
różnicy temperatury pomiędzy pobieramy świeżym powietrzem oraz 
powietrzem wyrzucanym z kabiny lakierniczej. 

1. OPIS TECHNOLOGII ODZYSKU CIEPŁA   

Na rysunku 1 przedstawiono schemat wymiany powietrza 
z odzyskiem ciepła według opracowanej technologii. Na konstrukcję 
rekuperatora składa się kanał nawiewny bez odzysku ciepła 4, który 
połączony jest z komorą wentylatora nawiewnego 12. Kanał na-
wiewny 4 wyposażony jest w dolnej części w przepustnicę 9 umoż-
liwiającą jego zamknięcie oraz w filtr wstępny 11, umieszczony 
przed wentylatorem nawiewnym 12. Za wentylatorem nawiewnym 
znajduje się wymiennik ciepła 13 palnika lub innego źródła ciepła i 
połączony jest kanałem doprowadzającym do plenum 14. Z plenum 
poprzez nawiewny filtr sufitowy 15 ciepłe powietrze nawiewane jest 
do przestrzeni roboczej 16 kabiny lakierniczej. Przestrzeń robocza 
16 ma usytuowany w podłodze filtr podłogowy 17, poprzez który 
zanieczyszczone powietrze jest usuwane z przestrzeni roboczej. 
Wentylator wywiewny 19 odciąga zanieczyszczone powietrze kana-
łem wywiewnym w podłodze 18 i wyrzuca je do atmosfery za po-
średnictwem kanału wywiewnego 2. Kanał wywiewny 2 znajduje się 
wewnątrz kanału nawiewnego z odzyskiem ciepła 1, który przylega 
do kanału nawiewnego 4. Kanały nawiewne 4 i 1 połączone są 
dwiema przepustnicami 5 i 6. Ponadto kanał nawiewny z odzyskiem 
ciepła 1 wyposażony jest w dwie dodatkowe przepustnice 7 i 8. Po 
zamknięciu przepustnic 5 i 6 oraz otwarciu przepustnic 7 i 8 przez 
kanał nawiewny 1 przepływa powietrze z hali i jest ogrzewane 
w wymienniku ciepła za pomocą ciepła odzyskanego z powietrza 
wywiewanego z kabiny. Kanał wywiewny 2 pomiędzy dyfuzorem a 

konfuzorem ma wymiennik ciepła 3 w postaci kanałów rurowych, 
których końce połączone są z dnami sitowymi dyfuzora i konfuzora.  

 

 
Rys. 1. Kabina lakiernicza w trybie lakierowania z instalacją odzy-
sku ciepła 

 
Gdy kabina działa w trybie lakierowania, pracują wentylatory 

nawiewny 12 i wywiewny 19. Przepustnice 5 i 6 są otwarte, nato-
miast zamknięte są przepustnice 7, 8, i 9. Powietrze do przestrzeni 
roboczej 16 kabiny pobierane jest poprzez kanał nawiewny z odzy-
skiem ciepła 1. Pozwala to na wstępne ogrzanie świeżego powie-
trza poprzez wymiennik ciepła 3, który przekazuje ciepło pozyskane 
z wyrzucanego powietrza w kanale wywiewnym 2.  Obniża to zapo-
trzebowanie na energię do ogrzewania powietrza świeżego. 

Po zakończeniu trybu lakierowania i przed trybem suszenia 
uruchamiany jest tryb wentylacji. Obieg powietrza jest jednakowy 
jak w trybie lakierowania, jednak nie ma możliwości lakierowania. 

W trybie suszenia włączony jest wentylator nawiewny 12 i wy-
łączony jest wentylator wywiewny 19. Przepustnica 9 jest całkowicie 
zamknięta a przepustnica 10 jest całkowicie otwarta. Przepustnice 5 
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i 6 są otwarte w niewielkim stopniu tak, aby zapewnić częściową 
wymianę powietrza w kabinie. Przepustnice 7 i 8 są całkowicie 
zamknięte. Powietrze wewnątrz kabiny lakierniczej znajduje się 
w recyrkulacji z częściową wymianą powietrza na świeże. Wolumen 
wymiany powietrza na świeże jest regulowany za pomocą stopnia 
otwarcia przepustnic 5 i 6. Na wymienniku ciepła 3  świeże powie-
trze jest wstępnie ogrzewane ciepłem odpadowym z powietrza 
usuwanego.  

Po zakończeniu cyklu wygrzewania przestrzeń robocza 16 ka-
biny lakierniczej jest wentylowana w celu usunięcia atmosfery z 
odparowanymi lotnymi związkami organicznymi a także schłodzenia 
lakierowanego pojazdu wraz z elementami konstrukcyjnymi kabiny 
lakierniczej. W tym trybie pracy włączone są obydwa wentylatory 12 
i 19. Świeże powietrze pobierane jest do kabiny za pośrednictwem 
kanału nawiewnego bez odzysku ciepła 4, co pozwala na skrócenie 
czasu chłodzenia. Taki obieg powietrza uzyskuje się poprzez za-
mknięcie przepustnic 10, 5 i 6 oraz otwarcie przepustnicy 9. W tym 
czasie ciepło z wyrzucanego powietrza można odzyskać do ogrze-
wania hali poprzez otwarcie przepustnic 7 i 8. Obieg powietrza z hali 
poprzez przepustnice 7 i 8 może być wymuszony poprzez dodatko-
wy wentylator. 

2. ANALIZA SPRAWNOŚCI ODZYSKU CIEPŁA  

2.1. Wpływ materiału i różnicy temperatur na sprawność 
odzysku 

Dla opisanego powyżej rozwiązania przeprowadzono analizę 
efektywności odzysku ciepła. Do obliczeń użyto ogólnie znane, 
uproszczone równania termodynamiki. Dla potrzeb weryfikacji efek-
tywności przyjęto przykładowe rozwiązanie, gdzie prostokątny 
przekrój poprzeczny kanału nawiewnego z odzyskiem ciepła 1 o 
wymiarach wewnętrznych 1x2 m, kanał nawiewny bez odzysku 
ciepła 4 o prostokątnym przekroju poprzecznym o wymiarach 1x0,6 
m. Parametry dla kanałów ciepłego powietrza 3 umieszczonych w 
kanale nawiewnym z odzyskiem ciepła 1: 
– przekrój wewnętrzny: dr1=100 mm, 

– grubość ścianki: r=1 mm, 
– materiał: aluminium lub stal, 
– wysokość kanałów: analizowane w przedziale hr =2 do10 m, 
– łączna ilość kanałów: nr =78 sztuk. 

Przyjęto budowę modułową wymiennika ciepła, pozwala to na 
skalowalną wysokość konstrukcji wymiennika ciepła w zależności 
od potrzeb lub możliwości zastosowania wymiennika, na przykład 
ze względu na wysokość hali. W skład skalowanej konstrukcji wy-
miennika ciepła wchodzą trzy podstawowe  elementy: moduł dyfu-
zora, moduł konfuzora oraz umieszczone pomiędzy nimi moduły 
wymiany ciepła o wysokości 1 m każdy. Moduł wymiany ciepła 
stanowi zestaw kanałów ciepłego powietrza 3, długość każdego 
kanału wynosi 1 m. Ilość modułów wymiany ciepła jest dobierana 
w zależności od planowanej wysokości wymiennika ciepła. 

Na rysunku 2 przedstawiono przekrój poprzeczny omawianego 
modułu wymiennika ciepła. 

Przeprowadzono wstępną analizę efektywności rekuperacji 
ciepła dla różnych wysokości  wymiennika ciepła. Ponieważ przyjęto 
wysokość modułu wymiany ciepła,  jako 1 m, wysokość wymiennika 
ciepła hr  jest równoważna z ilością zainstalowanych modułów nr. 

 

rr hn      (1) 

 

 
Rys. 2. Przekrój poprzeczny modułu wymiany ciepła: 1- kanał na-
wiewny z odzyskiem ciepła, 3 – kanały wywiewne wymiennika 
ciepła, 4 – kanał nawiewny bez odzysku ciepła 

 
Strumień ciepła dQ/dt jest iloczynem gęstości strumienia ciepła 

q oraz całkowitej powierzchni F, przez którą przenika strumień 
ciepła q. Gęstość strumienia ciepła q zależy od współczynnika 
przenikania ciepła k, grubości ścianki oraz różnicy temperatury po 
obu stronach ścianki.  

Gęstość strumienia ciepła q uzależniona jest od różnicy tempe-
ratury oraz współczynnika przewodności cieplnej k materiału, z 
którego wykonano ściankę. W tabeli 1 przedstawiono wyniki obli-
czeń dla temperatury powietrza świeżego T20 =-20 C oraz tempera-
tury powietrza wyrzucanego T10= 20 C. Dla porównania przedsta-
wiono wyniki dla kanałów rurowych wykonanych ze stali 
i aluminium. Do obliczeń przyjęto wysokość wymiennika ciepła hr=8 
m. Wartości przedstawione w tabeli 1zostały obliczone przy założe-
niu, że temperatura powietrza po obu stronach nas całej długości 
ścianki wymiennika ciepła jest niezmienna i równa wartościom 
początkowym strumieni powietrza T10 i T20. 
 

Tab. 1. Wymiana ciepła dla ścianek wymiennika wykonanych  
ze stali i aluminium 

 
 aluminium stal 

 [W/(mK)] 179 38,5 

k [W/(m2k)] 16,784 16,778 

q [W/m2] 671,36 671,13 

dQ/dt [W] 65805,28 65782,77 

T2 [C] 9,136 9,133 

 [-] 0,2284 0,2283 

 
Jak wynika z tabeli 1 pomimo zróżnicowanych współczynników 

przewodzenia k i przewodności cieplnej  dla stali i aluminium, 
wielkości strumienia ciepła dQ/dt dla tych materiałów nie są bardzo 

zróżnicowane. Wynikowy współczynnik zmiany temperatury  rów-
nież nie ma dużych różnic dla obu materiałów. Współczynnik zmia-
ny temperatury określa stosunek zmiany powietrza zimnego do 
różnicy początkowych wartości temperatury powietrza ciepłego i 
zimnego 
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Przeprowadzono obliczenia wartości zmian temperatury powie-

trza oraz współczynnika  w zależności od wartości początkowej 
temperatury świeżego powietrza T20. Uzyskane wyniki zestawiono w 
Tabeli 2.  
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Tab. 2. Efektywność  w zależności od temperatury  
powietrza świeżego T20 

T20      [C] -20 -15 -10 -5 0 5 10 15 

T21      [C] -12,7 -8,6 -2,9 -0,4 3,7 8,3 11,9 16,1 

T2    [C] 7,3 6,4 7,1 4,6 3,7 3,7 1,9 1,1 

T10-T20 [C] 40 35 30 25 20 15 10 5 

        [-] 0,18 0,18 0,24 0,19 0,19 0,22 0,19 0,21 

av      [-] 0,20 

 
Do obliczeń użyto opracowanego mechanizmu opartego o al-

gorytmy ewolucyjne, który pozwala na określenie zmian temperatury 
powietrza w wymienniku ciepła z ustaloną gradacją. Przedstawione 
wynik odnoszą się do gradacji 0,25 m. 

Średnia wartość współczynnika zmiany temperatury wyniosła 

av = 0,2. Na rysunku 3 przedstawiono wykres uzyskiwanych warto-
ści temperatury powietrza świeżego T21 według tabeli 2 wraz z linia 
trendu. Widać, iż zależność jest liniowa, niewielkie odchylenia mogą 
być niedoskonałością narzędzia opartego o algorytmy ewolucyjne. 

 

 
Rys. 3. Zmiany końcowej temperatury powietrza T21 w zależności 
od jej wartości początkowej T20. 

2.2. Wpływ wysokości wymiennika ciepła na sprawność 
odzysku ciepła 

Przeprowadzono analizy zmian końcowej temperatury dla wy-
miennika jak w poprzednich obliczeniach przy różnej ilości modu-
łów. Do obliczeń użyto wspomnianego narzędzia opartego o algo-
rytmy ewolucyjne. W tabeli 3 przedstawiono wyniki obliczeń dla 
wymiennika ciepła o ilości modułów w przedziale od 2 do 10 modu-
łów. Wszystkie obliczenia przeprowadzono dla temperatury począt-
kowej świeżego powietrza -20 [C] oraz powietrza ciepłego 20 [C]. 

. 
Tab. 3 Zmiany temperatury powietrza przy różnej ilości modułów 

wymiennika ciepła nr 

nr 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

T2
1      [C] -15,7 -14,2 -12,4 -10,7 -9,3 -8,4 -7,3 -6,0 -5,1 

T2 [K] -4,3 -5,8 -7,6 -9,3 -10,7 -11,6 -12,7 -14,0 -14,9 

 0,11 0,14 0,19 0,23 0,27 0,29 0,32 0,35 0,37 

 
Na rysunku 7.6 przedstawiono zmiany końcowej wartości tem-

peratury strumienia zimnego powietrza T21, w zależności od ilości 
modułów wymiennika ciepła. W przedstawionym wykresie dodano 
dwa punkty dla 12 i 15 modułów. 

 

 
Rys. 4. Zależność końcowej wartości temperatury powietrza T21 od 
ilości modułów nr 

 
Jak wynika z rysunku 4 wzrost efektywności rekuperacji ciepła 

odpadowego w proponowanym rozwiązaniu nie jest liniowo zależny 
od ilości zainstalowanych modułów wymiennika ciepła nr. Na rysun-

ku 5 przestawiono zależność współczynnika zmiany temperatury  
od ilości modułów nr.  

 

 
Rys. 5. Zależność współczynnika zmiany temperatury  od ilości 
modułów nr 

 
Najlepszym wyznacznikiem ilości modułów może być średni 

jednostkowy współczynnik zmiany temperatury rm określony, jako 

stosunek współczynnika zmiany temperatury wymiennika r ciepła 
do ilości modułów wymiany ciepła nr: 

 

r

rm
n


      (3) 

 
Na rysunku 6 przedstawiono zależność średniego jednostko-

wego współczynnika zmiany temperatury od ilości zainstalowanych 
modułów wymiany ciepła.  

 

 
Rys. 6. Zależność średniego jednostkowego współczynnika zmiany 
temperatury od ilości modułów 

PODSUMOWANIE 

Dla rozważanego rekuperatora średni współczynnik zmiany 

temperatury rm można w przybliżeniu opisać równaniem liniowym: 
 

0538,00016,0  rrm n
.
  (4) 
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Przy kolejnych modułach, jednostkowy przyrost zyskowności 
spada. Po przekroczeniu pewnej ilości modułów wymiany ciepła w 
instalacji, zwiększanie ich ilości o kolejne sztuki może okazać się 
nieopłacalne. Rozważając ilość modułów wymiennika ciepła należy 
brać pod uwagę wiele innych czynników, takich jak: wysokość hali, 
minimalne temperatury w danym klimacie, częstość występowania 
minimalnych temperatur w roku, stosunek kosztu kolejnego modułu 
wymiennika do zysku wynikającego ze zwiększenia sprawności 
odzysku ciepła. Ważnym elementem podczas doboru wysokości 
wymiennika ciepła muszą być również aspekty związane z mecha-
niką i wytrzymałością materiałów oraz spadkami ciśnienia w instala-
cji wentylacyjnej. 

Aby poprawić efektywność wymiennika ciepła, oprócz zwięk-
szenia ilości pojedynczych modułów, można również zwiększyć pole 
powierzchni wymiany ciepła przez zwiększenie ilości kanałów ruro-
wych 3 a także kształtu  ich przekroju poprzecznego. 

Przedstawione rozwiązanie w stosunku do ogólnie stosowa-
nych rekuperatorów krzyżowych charakteryzuje się tym, że przewo-
dy rurowe wymiennika ciepła 3 można łatwiej oczyszczać niż deli-
katne, cienkie lamele rekuperatora oddalone od siebie o 12-15 mm. 
Dodatkowo istnieje możliwość wymiany powietrza bez odzysku 
ciepła, poprzez czerpanie świeżego powietrza za pośrednictwem 
kanału nawiewanego bez odzysku ciepła 4. W tym czasie w kanale 
nawiewnym z odzyskiem ciepła, ciepło odpadowe może być odzy-
skiwane do ogrzania powietrza na hali. 
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Preliminary analysis of the efficiency  
of heat recovery solution for spray booth 

The paper presents the preliminary analysis of the effi-

ciency of developed heat recovery technology in the paint 

booths used for refinishing works. The construction of heat 

recovery unit is briefly presented. For a case study a modular 

construction of recuperator was adopted. There is a possibil-

ity of increasing the efficiency of heat recovery through the 

additional heat exchanger modules. An analysis of the influ-

ence of further modules on the efficiency of heat recovery 

was carried out. The impact of the difference in temperature 

on the value of the temperature change coefficient for this 

recuperator was also included. The presented results may 

provide the basis for further analysis of the cost-effectiveness 

of the implementation of the solution in terms of the ratio of 

expenditures to the profits from energy savings for heating 

the air. 
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