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Izabela Ma�ecka

ZASTOSOWANIE OBLICZE� CFD DO DOBORU POJEMNO�CI 
STABILIZOTRA TEMPERATURY CIEP�EJ WODY 

W W�Z�ACH CIEP�OWNICZYCH

Streszczenie

W artykule zosta!y zaprezentowane mo"liwo#ci wykorzystania symulacji komputerowych opartych 

na obliczeniach CFD (Computational Fluid Dynamics) w celu doboru pojemno#ci u#redniaj$cej dla 

stabilizatorów w uk!adach ciep!ej wody przygotowywanej w w%z!ach ciep!owniczych. Za wymienni-

kami ciep!ej wody mo"e doj#& do waha' temperatury. Wskutek wyst%puj$cych waha' temperatury do 

odbiorców mo"e dop!ywa& woda o temperaturze ni"szej ni" normatywna (min. 55 ºC) i co jest bezpo-

#redni$ przyczyn$ wi%kszego zu"ywania wody na potrzeby instalacji c.w. Zastosowanie stabilizatora o 

odpowiedniej pojemno#ci u#redniaj$cej niweluje wahania temperatury i pozwala na utrzymanie sta!ej 

warto#ci temperatury ciep!ej wody. W dost%pnej literaturze brak jest wytycznych dla projektowania 

pojemno#ci u#redniaj$cej w zale"no#ci od liczby mieszka'ców w budynkach wielorodzinnych.

S owa!kluczowe: instalacja ciep!ej wody, symulacje komputerowe, obliczenia CFD, w%ze! ciep!ow-

niczy, budynek wielorodzinny.

WPROWADZENIE

CFD jest dzia!em mechaników p!ynów, która wykorzystuje metody numeryczne 

zagadnie' przep!ywu p!ynów. Dzi%ki zastosowaniu dyskretyzacji i numerycznemu roz-

wi$zaniu cz$stkowych równa' ró"niczkowych, opisuj$cych przep!yw, istnieje mo"liwo#& 

przybli"onego wyznaczenia m.in. rozk!adu pr%dko#ci, ci#nienia czy temperatury. Dynami-

ka p!ynów opisywana jest równaniami ró"niczkowymi, które wyra"aj$ zasad% zachowania 

masy, p%dy i energii. Tradycyjne projektowanie np. nowego silnika wymaga!oby budowy 

prototypu i przeprowadzenia serii pomiarów próbnych. Budowa i przeprowadzenie bada' 

eksperymentalnych wi$"e si% z du"ym nak!adem nie tylko czasu, ale tak"e * nansowym. 

Dalsza mody* kacja prototypu, przeprowadzenie kolejnych pomiarów wi$"% si% z dodat-

kowymi nak!adami * nansowymi. CFD, oparte na podstawowych prawach zwi$zanych 

z ruchem p!ynu, pozwala na budow% wirtualnego modelu prototypu. Model wirtualny 

�zbudowany� jest z podstawowych równa' matematycznych, które opisuj$ * zyk% prze-

p!ywu. W kolejnym kroku, wykorzystuj$c odpowiednie oprogramowanie, przewiduje 

zachowanie si% przep!ywów i innych parametrów * zycznych. Dzi%ki oprogramowaniu 

mo"na zaprojektowa& obiekt techniczny z optymalnymi parametrami. Zastosowanie CFD 

pozwala na wery* kacj% metod obliczeniowych czy prowadzenie analiz obliczeniowych 

z zakresu mechaniki p!ynów w procesie projektowania ró"nych obiektów technicznych. 

dr  in!. Izabela MA"ECKA � Instytut Badawczo-Rozwojowy In!ynierii L�dowej i Wodnej 

�Euroexbud� w Kaliszu.
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Pierwsza narz!dzia wykorzystuj"ce CFD zosta#y u$yte w latach 60-tych, XX wieku. 

Wykorzystaniem CFD zainteresowany by$ g$ównie przemys$ lotniczy. Na pocz"tku 

g$ównie pos$ugiwano si! modelami dwuwymiarowymi. Z czasem, z post!pem techniki 

i udoskonaleniem równa%, modele sta#y si! trójwymiarowe. W dzisiejszych czasach 

wykorzystywanie CFD w praktyce in$ynierskiej jest coraz bardziej popularne.

PROCEDURA OBLICZE� CFD Z WYKORZYSTANIEM 
PROGRAMÓW KOMPUTEROWYCH

Procedur! oblicze% CFD z wykorzystaniem oprogramowania komputerowego 

przedstawia rysunek 1.

Rys. 1. Procedura oblicze% CFD [Ansys CFX]

 Identyfikacja problemu 

1. Postawienie celów 

2. Zidentyfikowanie domen 

Pre-procesor 

3. Geometria 

4. Siatka 

5. W!a�ciwo�ci fizyczne 

6. Ustawienia solvera 

Rozwi!zanie 

7. Obliczenie rozwi#zania 

Post-procesor 

8. Wyniki oblicze$ 
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Podczas rozwi"zywania kolejnych etapów oblicze% CFD nale$y:

 · Etap: Identy& kacja problemu 

1. Zidenty& kowa' cele modelowania.

2. Zidenty& kowa' domeny, które b!dzie si! modelowa'.

 · Etap: Pre-procesor i rozwi"zanie.

3. Stworzy' bry#!, która b!dzie reprezentowa' domen!.

4. Zaprojektowa' i stworzy' siatk!.

5. Ustawi' w#a(ciwo(ci & zyczne domeny.

6. Zde& niowa' ustawienia solvera.

7. Wykona' obliczenia i (ledzi' rozwi"zanie.
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 · Etap: Post-procesor

8. Sprawdzi! rozwi(zanie.

9. Sprawdzi! poprawno#! modelu.

Komputerowe obliczenia CFD oparte jest metodzie obj$to#ci sko%czonych i opiera 

si$ na równaniu zasady zachowania masy, p$dy, energii itd. Obliczenia opieraj" si$ na 

g&ównym wzorze [Ansys CFX]:

  (1.1)

Metoda obj$to#ci sko%czonych (z ang. ' nite volume, FV) zosta&a rozwini$ta pocz"t-

kowo dla w$z&ów strukturalnej siatki numerycznej, a nast$pnie rozszerzona na siatki 

innego typu. Siatka numeryczna musi spe&nia! dwa podstawowe wymogi:

 · wiernie odtwarza! obszar zajmowany przez p&yn,

 · zawiera! w&a#ciwe dla danego problemu rozmieszczenie w$z&ów aproksymacji, aby 

umo*liwi! poprawne odtworzenie rozk&adu w czasoprzestrzeni. 

Podstawowe typy siatek numerycznych to: strukturalne, niestrukturalne i hybrydowe. 

Jednym z najwa*niejszych elementów tworzenia rozwi"zania numerycznego jest wybór 

typu komórki obliczeniowej. Typy komórek obliczeniowych zestawiono w tabeli nr 1. 

[Ansys CFX]

O jako#ci otrzymanego wyniku decyduje sposób w jaki zosta&a utworzona siatka 

dyskretyzacji. Na jako#! siatki z kolei wp&ywa jej zag$szczenie oraz wybór typu ko-

mórek obliczeniowych. Ilo#! elementów siatki wp&ywa na d&ugo#! oblicze% i wymaga 

komputerów o bardzo wysokich parametrach. Aby zoptymalizowa! obliczenia, mo*na 

lokalnie zagasi! siatk$ w miejscach newralgicznych a rozrzedzi! w miejscach w których 

nie jest wymagane jej du*e zag$szczenie [Jaworski Z., 2005; Kudela H.,2008]. 

Tabela 1. Typy geometryczne komórek obliczeniowych

 

Kszta�t Obraz

Czworok�t

Trójk�t

Czworo�cian

Ostros�up

Sze�cian

Pryzmat
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Obecnie na rynku dost!pny jest szereg programów komputerowych wykorzystuj"-

cych obliczenia CFD. Tabela nr 2 prezentuje zestawienie oprogramowania które mo#na 

wykorzysta$ do celów badawczych i in%ynierskich [Laska M., 2008].

Tabela 2. Oprogramowanie dost!pne do celów in#ynierskich i badawczych

Aplikacje do celów badawczych Aplikacje do celów in!ynierskich

Fluent Vortex

TASC" ow Flovent

Phoenics Airpak

PowerFLOW ESP-r

Star CD Flair-08

CFX

CFD2000

STABILIZACJA TEMPERATURY CIEP!EJ WODY

Za wymiennikiem II-go stopnia, w uk%adzie przygotowania ciep%ej wody w w!z%ach 

ciep%owniczych, dochodzi do waha& temperatury. Potwierdzaj" to wyniki pomiarów 

przeprowadzonych w w!'le ciep%owniczym zaopatruj"cym w ciep%o budynek jednoro-

dzinny. Przyk%adowy wykres temperatury ciep%ej wody za wymiennikiem II-go stopnia 

obrazuje rysunek nr 2.

Rys. 2. Temperatura ciep%ej wody za wymiennikiem II-go stopnia (pomiary w%asne)
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Zastosowanie zasobników pojemno!ciowych ciep"ej wody jest ekonomicznie 

uzasadnione: zmniejszenie obliczeniowej mocy wymienników c.w.u. i maksymalnego 

strumienia wody sieciowej, która jest zu#ywana na potrzeby ciep"ej wody [Cie!lukow-

ski R.,1983]. Jednak ze wzgl$du na zagro#enie wynikaj%ce z wyst$powania bakterii 

Legionella w budownictwie wielorodzinnym odchodzi si$ od tego typu rozwi%za&. 

Oprócz ekonomicznych aspektów wynikaj%cych z stosowania zasobników nale#y tak#e 

pami$ta' o roli jakie pe"ni% uk"ady pojemno!ciowe w procesie stabilizacji temperatury 

ciep"ej wody za wymiennikiem II-go stopnia. 

Na stabilizacj$ temperatury (wielko!' sterowana) ma wp"yw charakterystyka dyna-

miczna obiektu regulacji, na któr% sk"adaj% si$:

 · wydajno!' pompy cyrkulacyjnej,

 · schemat hydrauliczny systemu przygotowania ciep"ej wody,

 · pojemno!' i kszta"t zbiornika (wprowadzenie kró'ca zasilaj%cego),

 · charakterystyka wymiennika ciep"a. 

Zastosowanie stabilizatora o odpowiednio dobranej pojemno!ci u!redniaj%cej pozwo-

li"o na ustabilizowanie temperatury ciep"ej wody za wymiennikiem II-go stopnia. Dzi$ki 

zastosowanej stabilizacji temperatury do odbiorców tra* a ciep"a woda o sta"ej warto!ci 

temperatury. Wykres temperatury wody ciep"ej za stabilizatorem obrazuje rysunek nr 3.

Rys. 3. Temperatura ciep"ej wody za wymiennikiem II-go stopnia i stabilizatorem 

SYMULACJE NUMERYCZNE

Symulacje numeryczne zosta"y przeprowadzone za pomoc% programu do oblicze& 

CFD Ansys CFX. Wykonane symulacje numeryczne pozwoli"y na analiz$ mo#liwo!ci 

t"umienia amplitudy temperatury ciep"ej wody. Do oblicze& wykorzystano rzeczywiste 
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wyniki pomiarów. Dzi!ki przeprowadzonym obliczeniom znaleziono zale"no#$ pomi!-

dzy ilo#ci% mieszka&ców a pojemno#ci% stabilizatora. Rysunek nr 4 przedstawia etapy 

tworzenia rozwi%zania numerycznego dla postawionego celu.

Rys. 4. Etapy tworzenia rozwi%zania numerycznego

Dla za'o"onych ró"nych przep'ywów ciep'ej wody (warto#$ przep'ywów zale"na od 

ilo#ci mieszka&ców) zadawano zmienn% warto#$ temperatury ciep'ej wody na wlocie do 

zbiornika. Wielko#$ zbiornika stabilizuj%cego temperatur! ciep'ej wody w zale"no#ci od 

liczby mieszka&ców zale"y od waha& temperatury na wylocie. W tabeli nr 3 zestawiono 

pojemno#ci stabilizatorów w zale"no#ci od liczby mieszka&ców. Dodatkowym kryterium 

doboru by'a odchy'ka temperatury ciep'ej wody (*t) na �wyj#ciu� ze stabilizatora. 

Tabela 3. Zestawienie pojemno#ci stabilizatora od liczby mieszka&ców w zale"no#ci od waha& 

temperatury na wylocie ze zbiornika

Liczba 

mieszka%ców

Wahania temperatury na wylocie z stabilizatora

±0,5 K ±1,0 K ±1,5 K

0 0 0 0

20 100 100 100

50 200 100 100

100 300 200 200

200 500 300 200

300 750 500 300

400 1000 600 400

Dla obliczonych punktów wprowadzono tzw. �lini! trendu� (jako wielomian stopnia 

drugiego). Wykorzystuj%c wzór funkcji dla poszczególnych krzywych, okre#lono zale"-

no#$ pojemno#ci stabilizatora od liczby mieszka&ców. Wykres zale"no#ci przedstawiono 

na rysunku nr 5.
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PODSUMOWANIE

Stosowanie programów CFD pozwa!a na wyeliminowanie skomplikowanych i 

d!ugich oblicze+ do rozwi#zywania problemów in$ynierskich. W czasie prowadzenia 

�r%cznych� oblicze" mo$liwe jest pope!nienie b!%du, co z kolei wi#$e si% z rozpocz%ciem 

rozwi#zywania problemu od pocz#tku. Dzi%ki programom do oblicze" CFD nast%puje 

skrócenie czasu oblicze", a w przypadku niesatysfakcjonuj#cego wyniku mo$liwe jest 

rozpocz%cie szukania rozwi#zania od pocz#tku, po wprowadzeniu mody& kacji do modeli. 

Zastosowanie programu Ansys CFX pozwoli!y na wyznaczenie obj%to'ci u'rednia-

j#cej zbiornika stabilizuj#cego temperatur% dla budynków wielorodzinnych. Symulacje 

komputerowe z wykorzystaniem metod CFD pozwoli!y na okre'lenie zale$no'ci pomi%-

dzy liczb# mieszka"ców a pojemno'ci# stabilizatora. Na tej podstawie stworzono wykres 

zale$no'ci dla trzech kryteriów doboru stabilizatora (kryterium: odchy!ka temperatury 

za stabilizatorem zawiera si% w graniach 0,5 ÷ 1,5 K).
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ANWENDUNG DER CFD-BERECHNUNG F�R VOLUMENAUSWAHL DES TEMPERA-
TURSTABILISTORS DES WARMWASSERS AN WÄRMEKNOTEN

Zusammenfassung

Im Artikel wurden die Möglichkeiten der Anwendung von Computersimulationen vorgestellt, die auf 

CFD-Berechnungen (Computational Fluid Dynamics ) beruhen. Man kann damit die durchschnittliche 

Volumenauswahl für Stabilisatoren in Warmwasserleitungen für die Wärmeverteiler feststellen. Hinter 

den Warmwasserwandlern kann es zu den Temperaturschwankungen kommen. Wegen dieser Schwan-

kungen kann zu den Abnehmern das Wasser mit der niedrigeren Temperatur als vorgesehene Norm ( 

minimal 55 ºC) geleitet werden, was direkte Ursache für den erhöhten Verbrauch des Wassers in der 

Wasserleitung ist. Die Anwendung eines Stabilisators mit entsprechendem Durchschnittsvolumen ver-

ringert die Temperaturschwankungen und lässt das Warmwasser beim stabilen Temperaturwert erhalten. 

In der zugänglichen Literatur gibt es keine Richtlinien für das Entwerfen des Durchschnittsvolumens 

im Bezug auf die Einwohnerzahl in Mehrfamilienhäusern.

Schlüsselworte: Warmwasserleitung, Computersimulation, CFD-Berechnungen, Wärmeknoten

APPLICATION OF CFD CALCULATIONS TO SELECT CAPACITY OF HOT WATER TEM-
PERATURE STABILIZER IN THERMAL CENTRES 

Summary

This article presents possibilities of applying computer-aided simulations based on CFD (Computational 

Fluid Dynamics) calculations in order to select average capacity of stabilizers in systems preparing 

hot water in thermal centres. Temperature behind hot water exchangers may vary. As a result of tem-

perature variations, customers may receive water of lower temperature than standard (min. 55°C) and 

more water needs to be used for hot water installation purposes. By applying a stabilizer of suitable 

averaging capacity temperature variations are levelled, which enables maintenance of hot water at 

constant temperature. Available literature does not provide guidelines for designing averaging capacities 

depending on a number of inhabitants in multi-family buildings.

Key words: hot water installation, computer simulations, CFD calculations, thermal centre, multi-

-family building.

      


