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Анотація  
Розглянуто актуальність дослідження методів утилізації теплоти видаленого вентиляційного повітря. 

Проведено аналіз використання низькопотенційної енергії повітря у системах утилізації . 
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Abstract 

It is considered the relevance of research methods of waste heat ventilation air removed. The analysis of the use of 

low energy air recycling systems. 
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Системи кондиціювання повітря є споживачами значної кількості енергії, в тому числі і теплової.  

Важливою задачею являється скорочення енергозатрат на експлуатацію систем забезпечення 

мікроклімату, яке може бути досягнуто за рахунок використання відновлювальних джерел енергії.  

Аналіз різних типів утилізаторів відбувався за такими критеріями [1,3]: 

– ефективність та можливість регулювання; 

– вартість та термін окупності; 

– зручність експлуатації; 

– додаткові енергетичні та матеріальні витрати; 

– габаритність та монтаж; 

– простота конструкції. 

       Для дослідження взято такі основні типи утилізаторів: 

– пластинчастий утилізатор; 

– регенеративний утилізатор; 

– утилізатор з проміжним теплоносієм; 

–  утилізатор на теплових трубках. 

Енергетична ефективність для пластинчастих рекуператорів відносно невелика, в найкращих 

випадках вона досягає 85%. На рис. 1 показано залежність термінів окупності пластинчастого 

утилізатора, включаючи використання електроенергії на приточні та витяжні вентилятори, в 

залежності від ефективності (приймаємо діапазон 60-90%), від типу опалення приміщень та від 

режиму роботи рекуператора [2].  

При температурі витяжного повітря 20ºС і відносній вологості 40% для утилізатора з 

ефективністю 60% існує небезпека обмерзання при температурі нижче -5 ºС. 

Термін окупності роторних, або регенеративних утилізаторів тотожний до термінів окупності 

пластинчастих утилізаторів. Енергоефективність таких рекуператорів в середньому складає 80%. 

Малі поздовжні, але відносно великі поперечні габарити. Недоліками є складна конструкція, відносно 

висока вартість, а також можливе змішування припливного повітря з витяжним. 

Термін окупності роторних, або регенеративних утилізаторів тотожний до термінів окупності 

пластинчастих утилізаторів. Енергоефективність таких рекуператорів в середньому складає 80%. 

Малі поздовжні, але відносно великі поперечні габарити. Недоліками є складна конструкція, відносно 

висока вартість, а також можливе змішування припливного повітря з витяжним. 

Утилізатори з проміжним теплоносієм малопридатні для індивідуальної вентиляції, тому на 

практиці їх використовують для центральних систем. Має складну конструкцію (рис. 2) через 

наявність гідравлічного контуру, більше споживання електроенергії порівняно з іншими 

утилізаторами (на припливний і витяжний вентилятори та насос для перекачування теплоносія). 

Потрібне кваліфікаційне обслуговування. 



 

 

 

Рис. 2 – Принципова схема утилізатора з проміжним теплоносієм: 1 – припливна вентустановка, 2 – витяжна 

вентустановка, 3 – теплообмінник, 4 – циркуляційний насос, 5 – фільтр, 6 – корпус утилізатора 

Ефективність утилізатора на базі теплових трубок має високу енергоефективність (до 80 %), малі 

габарити. Однак в зв’язку зі складністю конструкції і експлуатації такі системи не використовуються 

для житлових будівель. 

 

Рис. 1. Термін окупності пластинчастих утилізаторів [3] 



Висновок 

Виконано аналіз співвідношень питомих витрат енергії утилізаторів різного типу в залежності 

від витрати повітря і температури зовнішнього повітря, визначені умови раціонального впровадження 

кожного з типів систем утилізації на практиці. 
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