
HYDRAULICZNE RÓWNOWA˚ENIE 
OBWODÓW REGULACYJNYCH

Poradnik projektanta instalacji hydraulicznych. 
Zawiera 23 przyk∏ady hydraulicznego równowa˝enia przep∏ywów

w regulacyjnych uk∏adach grzewczych i ch∏odniczych
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„Hydrauliczne równowa˝enie obwodów regulacyjnych” jest pierwszym zeszytem z serii Poradnika TA
dla osób zajmujàcych si´ ciep∏ownictwem, ogrzewnictwem i wentylacjà. Zeszyt Nr 2 dotyczy
hydraulicznego równowa˝enia systemów rozdzielczych, a Zeszyt Nr 3 - hydraulicznego
równowa˝enia instalacji grzejnikowych, natomiast Zeszyt Nr 4 - stabilizacji ró˝nicy ciÊnieƒ.

Publikacja ta zosta∏a przygotowana dla specjalistów z ró˝nych krajów, w zwiàzku z tym mo˝na
spotkaç si´ z pewnymi nazwami i symbolami, które w danym kraju nie sà u˝ywane. Mamy jednak
nadziej´, ˝e nie spowoduje to wi´kszych problemów ze zrozumieniem treÊci Poradnika TA. 

Autor publikacji: Robert Petitjean - in˝ynier mechanik, jest dyrektorem technicznym firmy 
Tour & Andersson i wyk∏adowcà na Politechnice Charleroi w Belgii.
T∏umaczenie z j´zyka angielskiego: dr in˝. Roman Wichowski
Korekta techniczna: mgr in˝. Alfred Angres

Wykonanie: Sandberg & Co., Güteborg, Szwecja.

Wszelkie prawa zastrze˝one. ˚adna cz´Êç tego Poradnika nie mo˝e byç reprodukowana w ˝adnej
postaci bez pisemnego zezwolenia firmy Tour & Andersson.
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Zasadniczym celem projektowania instalacji grzewczych i klimatyzacyjnych jest osiàgni´cie
warunków tzw. komfortu cieplnego wewnàtrz pomieszczeƒ, przy zminimalizowaniu kosztów 
i problemów eksploatacyjnych. Praktyka dowodzi jednak, ˝e cel ten nie zawsze udaje si´
osiàgnàç. Nawet w nowych budynkach, w których zastosowano nowoczesne urzàdzenia ogrzew-
cze i klimatyzacyjne, sterowane przez zaawansowane technologicznie regulatory, mo˝na zaob-
serwowaç nast´pujàce problemy:

• ˚àdana temperatura nie jest osiàgana we wszystkich pomieszczeniach, szczególnie przy 
du˝ych zmianach obcià˝enia.

• Wyst´pujà wahania temperatury wewn´trznej, szczególnie przy niskich i Êrednich 
obcià˝eniach pomimo zastosowania nowoczesnych regulatorów.

• Pomimo odpowiedniego zapasu mocy cieplnej w êródle, nie jest mo˝liwe uzyskanie 
mocy projektowej we wszystkich odbiornikach, co jest szczególnie widoczne w czasie 
uruchamiania instalacji po tzw. obni˝eniu nocnym lub sobotnio-niedzielnym.

Problemy tego rodzaju wyst´pujà doÊç cz´sto, poniewa˝ zawory regulacyjne nie zapewnia-
jà odpowiednich przep∏ywów. Zastosowana automatyka regulacyjna mo˝e pracowaç efekty-
wnie tylko wtedy, gdy osiàgane sà przep∏ywy obliczeniowe w ka˝dej cz´Êci instalacji i gdy
êród∏o ciep∏a pracuje w warunkach obliczeniowych.
Jedynym sposobem uzyskania przep∏ywów obliczeniowych jest zrównowa˝enie hydrauliczne
ca∏ej instalacji. Równowa˝enie hydrauliczne oznacza dopasowanie przep∏ywów do warun-
ków obliczeniowych za pomocà odpowiednich zaworów równowa˝àcych. Przeprowadzenie
równowa˝enia hydraulicznego dotyczy trzech nast´pujàcych elementów systemu:

1. Jednostki produkujàce ciep∏o muszà byç zrównowa˝one w celu uzyskania 
przep∏ywów projektowych w ka˝dym kotle lub wytwornicy wody lodowej. 
Poza tym przep∏yw w ka˝dej jednostce powinien byç utrzymany na sta∏ym 
poziomie. Wahania przep∏ywu wp∏ywajà na zmniejszenie wydajnoÊci, 
zmniejszenie ˝ywotnoÊci kot∏a lub wytwornicy wody lodowej i powodujà 
k∏opoty w regulacji.

2. Przep∏ywy nale˝y równowa˝yç tak˝e w systemach rozdzielczych, aby zapewniç 
u wszystkich odbiorców przep∏ywy obliczeniowe, niezale˝nie od ca∏kowitego 
obcià˝enia w êródle.

3. Nale˝y zrównowa˝yç obwody regulacyjne, aby doprowadziç do w∏aÊciwych 
warunków pracy zaworów regulacyjnych i uzyskania odpowiednich 
przep∏ywów po stronie pierwotnej i wtórnej. 
Poradnik ten dotyczy równowa˝enia przep∏ywów w obwodach regulacyjnych uk∏adów 
grzewczych i ch∏odniczych. Przedstawiono 23 przyk∏ady najcz´Êciej stosowanych 
schematów ró˝nych uk∏adów regulacyjnych przy wykorzystaniu zaworów regula-
cyjnych dwu- i trójdrogowych. 
Równowa˝enie uk∏adów rozdzielczych jest przedstawione w Zeszycie Nr 2 Poradnika TA.
Zeszyt Nr 3 dotyczy hydraulicznego równowa˝enia instalacji grzejnikowych, natomiast 
Zeszyt Nr 4 - dotyczy stabilizacji ró˝nicy ciÊnieƒ. 
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1. Dlaczego równowa˝ymy
przep∏ywy?
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Dlaczego Êrednia temperatura wewn´trzna jest wy˝sza w przypadku instalacji, która nie jest
zrównowa˝ona? W okresie niskich temperatur zewn´trznych pomieszczenia usytuowane
blisko kot∏a (w´z∏a cieplnego) sà cz´sto przegrzane, podczas gdy pomieszczenia po∏o˝one na
górnych kondygnacjach sà nie dogrzane. W takiej sytuacji mieszkaƒcy wymuszajà zwi´ksze-
nie temperatury zasilania ca∏ego budynku. Wówczas lokatorzy mieszkajàcy na wy˝szych
pi´trach przestanà narzekaç, a lokatorzy na ni˝szych pi´trach zacznà otwieraç okna. W okre-
sie lata sytuacja b´dzie podobna, ale w odniesieniu do urzàdzeƒ instalacji ch∏odniczej. Teraz
b´dzie zbyt ch∏odno w pobli˝u stacji klimatyzacyjnej i zbyt ciep∏o na wy˝szych pi´trach.

W pojedynczym pomieszczeniu przyrost lub spadek temperatury o jeden stopieƒ rzadko
wp∏ywa na tzw. warunki komfortu cieplnego jak równie˝ na koszty ciep∏a. Je˝eli jednak
niew∏aÊciwa jest Êrednia temperatura wewn´trzna w budynku, to ma to wp∏yw na wzrost
kosztów ogrzewania. 

Ârednia temperatura wewn´trzna w budynku wy˝sza o jeden stopieƒ ponad zadane 20 °C
powoduje wzrost zu˝ycia energii na ogrzewanie co najmniej o 8% w Europie Ârodkowej 
i o 12% w Europie Po∏udniowej. Podczas ch∏odzenia, jeden stopieƒ poni˝ej zadanych 23 °C
spowoduje w krajach europejskich wzrost kosztów klimatyzacji o 15%. 

1. Dlaczego równowa˝ymy przep∏ywy?
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Do wykonania równowa˝enia potrzebne sà trzy elementy:
- urzàdzenia do pomiaru i regulacji przep∏ywu, 
- przyrzàd pomiarowy,
- procedura równowa˝enia.

Urzàdzenia do pomiaru i regulacji przep∏ywu. Nale˝à do nich:
Zawory równowa˝àce, które ∏àczà cechy kryzy nastawnej, s∏u˝àcej do pomiaru przep∏ywu, 
z r´cznym zaworem regulacyjnym, umo˝liwiajàcym odczyt i blokad´ nastawy.

Gdy do pomiaru przep∏ywu stosujemy kryzy o sta∏ym przekroju, do regulacji przep∏ywu
stosuje si´ niezale˝ne zawory regulacyjne.

Wyst´pujà bardzo du˝e ró˝nice pomi´dzy zaworami regulacyjnymi, produkowanymi
przez ró˝ne firmy. W praktyce przek∏ada si´ to na ró˝nice w dok∏adnoÊci regulacji para-
metrów klimatu wewn´trznego, ró˝nice w oszcz´dzaniu energii i wreszcie ró˝nice 
w nak∏adach pracy, którà trzeba ponieÊç w celu wykonania równowa˝enia instalacji. 

Firma TA, której urzàdzenia sà szeroko stosowane w Êwiecie, zaspokaja ró˝ne wyma-
gania rynku i oferuje urzàdzenia do pomiaru zarówno sta∏ych jak i zmiennych przep∏ywów, 
a tak˝e zawory równowa˝àce. 

Poni˝ej przedstawiono pewne wyró˝niajàce si´ cechy urzàdzeƒ regulacyjnych, pro-
dukowanych przez firm´ TA:

Zawory równowa˝àce i urzàdzenia kryzujàce:
•  Dok∏adnoÊç pomiaru przep∏ywu dla zaworów jest rz´du � 5%, a dla kryz � 3%.
• Zawory do Êrednicy 50 mm majà cztery pe∏ne obroty od pozycji otwarcia 

do zamkni´cia. Przy wi´kszych Êrednicach majà odpowiednio 8, 12 i 16 pe∏nych
obrotów.

• Zawory równowa˝àce dost´pne sà w nast´pujàcych wariantach:
z gwintem wewn´trznym i zewn´trznym, ko∏nierzowe, z koƒcówkami do spawania lub
lutowania, z koƒcówkami rowkowanymi i ze z∏àczkami zaciskowymi. 

• Zawory o Êrednicy do 50 mm sà wykonywane z tzw. Ametalu®, prawdopodobnie
jedynego stopu na odlewy ciÊnieniowe, który spe∏nia wszelkie wymagania w zakresie
odpornoÊci na obcià˝enia dynamiczne i na zjawisko odcynkowania (tzw. korozja
selektywna mosiàdzu).

2. Niezb´dne narz´dzia
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Zawór równowa˝àcy STAD
o Êrednicy 15 do 50 mm

Zawór równowa˝àcy STAF 
o Êrednicy 20 do 300 mm

Regulator ró˝nicy ciÊnieƒ STAP 
o Êrednicy 15 do 50 mm (100 mm)
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Zawór regulacyjny ró˝nicy ciÊnieƒ
• nastawa : 10 do 80 kPa (160 kPa);
• stabilizacja ró˝nicy ciÊnieƒ 

w obwodach regulacyjnych;  
• p∏ynna zmiana nastawy ró˝nicy ciÊnienia; 
• dynamiczne równowa˝enie 

uk∏adów grzewczych i klimatyzacyjnych; 
• Êrednice od 10 do 100 mm. 

Przyrzàd pomiarowy. Odpowiednie pomiary sà
niezb´dne w celu sprawdzenia, czy uzyskuje si´
przep∏ywy obliczeniowe, a tak˝e do okreÊlenia
wymaganej ró˝nicy ciÊnienia  w obiegach regula-
cyjnych. 

Firma TA Hydronics produkuje urzàdzenie
pomiarowe, s∏u˝àce do równowa˝enia przep∏ywów,
o nazwie CBI (Computerized Balancing Instrument),
który spe∏nia wszelkie wymagania w tym zakresie.
Przyrzàd CBI s∏u˝y mi´dzy innymi do:

• Pomiaru i rejestracji ró˝nicy ciÊnieƒ, 
przep∏ywów i temperatury na zaworach STAD, 
STAF, STAP/STAM i innych zaworach firmy 
TA Hydronics.

• Komunikowania si´ w obie strony z komputerem typu PC.
• Korekty obliczeƒ dla substancji zapobiegajàcych zamarzaniu wody. 
• Du˝a pojemnoÊç pami´ci pozwala przechowywaç dane dla 1000 zaworów 

i przy 24000 ró˝nych wartoÊci. 
• WyÊwietlacz graficzny pozwala przyporzàdkowaç nazwy do instalacji i zaworów. 

Zawór nadmiarowo-upustowy. W systemach o zmiennych
przep∏ywach mo˝na zastosowaç zawór firmy TA typu BPV,
realizujàcy nast´pujàce funkcje: 

• zapewnienie minimalnego przep∏ywu dla bezpiecznej
pracy pompy;

• redukcja spadku temperatury w rurociàgach;
• ograniczenie ciÊnienia dyspozycyjnego na koƒcówkach

obwodów.

Zawór typu BPV ma funkcj´ pe∏nego zamykania i p∏ynnà 
nastaw´ wartoÊci zadanej w zakresie 10 do 60 kPa. 
Dost´pne Êrednice - od DN15 do DN 32 (1/2” do 1 1/4”).

2. Niezb´dne narz´dzia
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3.1. Zmienne przep∏ywy po stronie pierwotnej
i wtórnej 

Rys. 1. Regulacja przy zmiennym przep∏ywie wody w odbiorniku

Na rys. 1 zawór regulacyjny dwudrogowy steruje wymiennikiem ciep∏a poprzez zmian´
przep∏ywu wody.

Autorytet zaworu regulacyjnego ß’ = ∆pc
.V / ∆H. Termin „autorytet” jest szczegó∏owo

wyjaÊniony w Za∏àczniku A i B. 

Procedura równowa˝enia - Rys. 1
1. Otworzyç ca∏kowicie wszystkie zawory regulacyjne.
2. Ustawiç wymagany przep∏yw obliczeniowy zaworem STAD. CzynnoÊç t´ nale˝y 

wykonaç jako cz´Êç procedury równowa˝àcej w odniesieniu do ca∏ego uk∏adu pierwot-
nego (patrz Zeszyt Nr 2). 

3. Obwody regulacji z zaworami
regulacyjnymi dwudrogowymi
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Rys. 2. Zawór nadmiarowo-upustowy redukuje ciÊnienie o sta∏à wartoÊç
niezale˝nie od wielkoÊci przep∏ywu.

Gdy zawór regulacyjny jest przewymiarowany, np. z powodu ÊciÊle okreÊlonego zakre-
su wartoÊci Kv, to ciÊnienie po stronie pierwotnej mo˝e byç zredukowane w sposób
poÊredni za pomocà zaworu nadmiarowo-upustowego typu BPV. Zawór ten redukuje
ciÊnienie o sta∏à wartoÊç, niezale˝nie od wielkoÊci przep∏ywu.

Autorytet zaworu regulacyjnego ß’ = ∆pc
.V / (∆H - ∆p . BPV) 

Procedura równowa˝enia - Rys.2
1. Otworzyç ca∏kowicie wszystkie zawory regulacyjne. Sprawdziç, czy wszystkie zawory 

BPV sà otwarte (minimalna nastawa wst´pna). 
2. Ustawiç przep∏yw obliczeniowy zaworem STAD. Wykonaç to jako cz´Êç procedury 

równowa˝enia w odniesieniu do ca∏ego uk∏adu pierwotnego (patrz Zeszyt Nr 2 
Poradnika TA). CzynnoÊç t´ nale˝y wykonaç koniecznie przed procedurà zawartà 
w trzecim kroku.

3. Ustaliç w∏aÊciwà wielkoÊç nastawy na pokr´tle zaworu STAD, aby straty ciÊnienia 
na zaworze by∏y rz´du 3 kPa przy przep∏ywie obliczeniowym. Stosowaç przyrzàd CBI 
lub nomogram TA w celu znalezienia w∏aÊciwej nastawy zaworu.

4. Ponownie nastawiç zawór STAD zgodnie z punktem 3. Przep∏yw przez zawór STAD
powinien byç teraz wi´kszy od wartoÊci obliczeniowej.

5. Ustawiç nastaw´ zaworu BPV tak, aby uzyskaç przep∏yw obliczeniowy przez zawór 
STAD.
Podczas ustawiania zaworu BPV nale˝y mierzyç przep∏yw na zaworze STAD. 

3. Obwody regulacji z zaworami 
regulacyjnymi dwudrogowymi
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Rys. 3. Regulator ∆p utrzymuje sta∏à wartoÊç ró˝nicy ciÊnienia 
na zaworze regulacyjnym

W zale˝noÊci od wielkoÊci instalacji, ciÊnienie dyspozycyjne mo˝e si´ zmieniaç 
w gwa∏towny sposób w niektórych obwodach wraz ze zmianà obcià˝enia. W takim przy-
padku w celu uzyskania i utrzymania w∏aÊciwej charakterystyki zaworu regulacyjnego,
wielkoÊç spadku ciÊnienia na zaworze powinna byç praktycznie sta∏a przy zastosowaniu
regulatora ∆p jak to pokazano na rys. 3. 

Spadek ciÊnienia na zaworze regulacyjnym „V” jest kontrolowany z jednej strony
poprzez po∏àczenie przewodu impulsowego z zaworem pomiarowym STAM (STAD) 
a z drugiej strony poprzez wewn´trzne po∏àczenie z membranà zaworu STAP. 

Gdy wzrasta ró˝nica ciÊnienia na zaworze regulacyjnym, zawór STAP zamyka si´, aby
skompensowaç ten wzrost ciÊnienia. 

Zawór regulacyjny „V” nie b´dzie nigdy przewymiarowany, gdy przep∏yw obliczeniowy
jest ustalony dla ca∏kowicie otwartego zaworu, a autorytet zaworu jest bliski jednoÊci. 

Wszystkie dodatkowe wartoÊci ciÊnienia zwiàzane sà z zaworem STAP. Regulacja
ciÊnienia jest zupe∏nie prosta w porównaniu do regulacji temperatury, kiedy to muszà byç
zastosowane odpowiednie urzàdzenia, aby uniknàç niestatecznoÊci regulatora. 

Gdy przep∏ywy sà poprawne w ka˝dym obwodzie, nie ma potrzeby stosowania innych
procedur równowa˝enia tych przep∏ywów. Je˝eli wszystkie zawory regulacyjne pracujà w
po∏àczeniu z zaworem STAP, wówczas zawory równowa˝àce na odga∏´zieniach i na pio-
nach nie sà konieczne. 

Procedura równowa˝enia - Rys. 3
1. Otworzyç ca∏kowicie zawór regulacyjny „V”.
2. Ustaliç w∏aÊciwà wielkoÊç nastawy na zaworze STAM (STAD), aby straty ciÊnienia 

na zaworze by∏y rz´du 3 kPa przy przep∏ywie obliczeniowym.
3. Nastawiç zadanà wartoÊç ró˝nicy ciÊnienia ∆pL zaworu regulacyjnego STAP, 

aby otrzymaç przep∏yw obliczeniowy na zaworze STAM (STAD).

3. Obwody regulacji z zaworami 
regulacyjnymi dwudrogowymi
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Rys. 4. Zawór regulacyjny ró˝nicy ciÊnieƒ typu STAP stabilizuje ciÊnienie ró˝nicowe
na zasilaniu grupy odbiorników.

Gdy kilka ma∏ych odbiorników „C” znajduje si´ blisko siebie, mo˝e okazaç si´ wystar-
czajàca stabilizacja ró˝nicy ciÊnieƒ dla ca∏ego uk∏adu, jak to pokazano na rys.4. 

W tym wypadku przewód impulsowy jest pod∏àczony do zaworu równowa˝àcego pier-
wszego obwodu i przekazuje impuls ciÊnienia do zaworu STAP. 

Gdy ró˝nica ciÊnieƒ ∆H wzroÊnie, zawór STAP zamyka si´ dla skompensowania tego
przyrostu. Ka˝dy zawór regulacyjny „V” jest tak dobierany, aby wywo∏aç w przybli˝eniu
taki sam spadek ciÊnienia jaki ma miejsce na odbiorniku i powinien byç ca∏kowicie otwarty
dla przep∏ywu obliczeniowego

Procedura równowa˝enia - Rys.4
1. Przestrzegaç, aby nastawa zaworu STAP by∏a taka sama jak nastawa fabryczna.
2. Zrównowa˝yç odbiorniki koƒcowe na odga∏´zieniach zgodnie z metodà równowa˝enia 

firmy TA (Zeszyt Nr 2), która nie zale˝y od dyspozycyjnej ró˝nicy ciÊnieƒ ∆H.
3. Ustawiç w∏aÊciwà wielkoÊç nastawy zaworu STAP w celu otrzymania przep∏ywu 

obliczeniowego przez zawór równowa˝àcy STAD pierwszego obwodu. Przep∏yw b´dzie 
automatycznie skorygowany w pozosta∏ych obwodach. 

3. Obwody regulacji z zaworami 
regulacyjnymi dwudrogowymi
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Rys. 5. Pompa obiegowa po stronie wtórnej wytwarza odpowiednie ciÊnienie 
dyspozycyjne. Temperatura zasilania wody w obiegu wtórnym jest ró˝na 

od temperatury wody w obiegu pierwotnym

Je˝eli ró˝nica ciÊnieƒ ∆H jest zbyt ma∏a, aby otrzymaç w∏aÊciwy autorytet zaworów re-
gulacyjnych przed odbiornikami, wówczas pompa obiegowa po stronie wtórnej mo˝e wy-
tworzyç odpowiednie ciÊnienie ró˝nicowe. 

Rozwiàzanie na rys. 5 mo˝e byç tak˝e zastosowane, gdy ciÊnienie ró˝nicowe po stronie
pierwotnej jest zbyt wysokie.

Temperatura zasilania ts po stronie wtórnej mo˝e byç sta∏a lub zmienna, ale konieczne
jest, aby by∏a ró˝na od temperatury zasilania tp po stronie pierwotnej. W instalacjach cen-
tralnego ogrzewania ts < tp, a w instalacjach ch∏odniczych ts > tp. 

Przy ma∏ych obcià˝eniach ciÊnienie dyspozycyjne w obiegu wtórnym ma tendencj´ wzros-
towà. Gdy ciÊnienie to przekroczy pewnà wartoÊç, zawór BPV otworzy si´, aby zapewniç
minimalny przep∏yw przez pomp´. Przep∏yw ten ogranicza tak˝e spadek temperatury w prze-
wodach, a wymagana temperatura wody zasilajàcej wyst´puje w ca∏ym obiegu wtórnym.

Procedura równowa˝enia - Rys.5
Obieg wtórny.
1. Otworzyç ca∏kowicie wszystkie zawory regulacyjne. Zamknàç zawór BPV.
2. Zrównowa˝yç odbiorniki ciep∏a w obiegu wtórnym za pomocà zaworu STAD-2, jako 

tzw. zaworu wspólnego (patrz Zeszyt Nr 2 Poradnika TA).
3. Ustawiç zawór BPV na maksymalne dopuszczalne ciÊnienie ∆p dla zaworów regulacyjnych.
4. Zamknàç zawory regulacyjne przy odbiornikach ciep∏a. Zmierzyç qs. Je˝eli jest 

mniejsze od minimalnego przep∏ywu przez pomp´ - to przejÊç do punktu 5.
5. Nastawiç zawór BPV tak, aby otrzymaç minimalny przep∏yw przez pomp´ (patrz Dodatek C).
Obieg pierwotny
1. Otworzyç zawór regulacyjny V.
2. Je˝eli nie jest znany przep∏yw w obiegu pierwotnym, to nale˝y go obliczyç stosujàc 

nast´pujàcy wzór:
qp = qs

3. Doprowadziç za pomocà zaworu STAD-1 do przep∏ywu obliczeniowego po stronie pier-
wotnej. Nale˝y to wykonaç jako cz´Êç procedury równowa˝enia dla ca∏ego obiegu pier-
wotnego (patrz Zeszyt Nr 2 Poradnika TA).

3. Obwody regulacji z zaworami 
regulacyjnymi dwudrogowymi
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Rys.6. Regulator temperatury utrzymuje minimalny przep∏yw qb przez obejÊcie, 
aby ts = tp.

Schemat taki ma zastosowanie, gdy ∆H jest zbyt wysokie, za niskie lub zbytnio si´
zmienia. Gdy temperatura zasilania w obiegu wtórnym musi byç równa temperaturze w
obiegu pierwotnym, mo˝na wówczas zastosowaç schemat pokazany na rys.6 (tylko ogrze-
wanie) lub schemat z rys.7 (zarówno ogrzewanie jak i ch∏odzenie). 

Aby otrzymaç ts = tp, przep∏yw przez obejÊcie musi byç wi´kszy od zera. Regulator tem-
peratury ∆T steruje zaworem regulacyjnym V po stronie pierwotnej, aby zapewniç mini-
malny przep∏yw qb we w∏aÊciwym kierunku. Regulator temperatury utrzymuje temperatur´
t2 nieznacznie powy˝ej temperatury t1. Zwykle nastawa regulatora temperatury ∆T waha
si´ pomi´dzy 1 a 2 K. 

Procedura równowa˝enia - Rys.6
Obieg wtórny
1. Otworzyç wszystkie zawory regulacyjne. Zamknàç zawór BPV. 
2. Zrównowa˝yç przep∏ywy w odbiornikach po stronie wtórnej zaworem STAD-2 jako 

zaworem wspólnym (patrz Zeszyt Nr 2 Poradnika TA).
3. Ustawiç zawór BPV na maksymalne ciÊnienie ∆p, dopuszczalne dla zaworów regula-

cyjnych przed odbiornikami ciep∏a. 
4. Zamknàç zawory regulacyjne przy odbiornikach.
5. Ustawiç zawór BPV tak, aby otrzymaç minimalny przep∏yw przez pomp´ (patrz Dodatek C).
Obieg pierwotny
1. Otworzyç zawór regulacyjny V.
2. Je˝eli nie jest znany przep∏yw po stronie pierwotnej, to mo˝emy go obliczyç za pomocà 

wzoru przedstawionego poni˝ej:
qp = 1.05 qs

3. Doprowadziç do przep∏ywu obliczeniowego za pomocà zaworu STAD-1. CzynnoÊç t´ 
nale˝y wykonaç jako cz´Êç procedury równowa˝enia ca∏ego uk∏adu pierwotnego (patrz 
Zeszyt Nr 2 Poradnika TA).

3. Obwody regulacji z zaworami 
regulacyjnymi dwudrogowymi
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Rys. 7. Regulator ró˝nicy ciÊnienia utrzymuje sta∏y przep∏yw przez obejÊcie,
zapewniajàc na nim sta∏à ró˝nic´ ciÊnieƒ.

Uk∏ad z rys. 7 mo˝e byç stosowany w uk∏adach ch∏odniczych, w których ró˝nica ciÊnieƒ
∆H jest zbyt ma∏a, aby otrzymaç wystarczajàcy autorytet zaworów regulacyjnych przy
odbiornikach i gdzie ∆H przybiera zró˝nicowane wartoÊci. 

Zawór regulacyjny STAP utrzymuje niewielki i sta∏y przep∏yw przez obejÊcie, nieza-
le˝nie od zmian ciÊnienia ∆H. WielkoÊç tego niewielkiego przep∏ywu jest mierzona za
pomocà zaworu STAD-2. Gdy ∆H wzrasta, zawór STAP zamyka si´ odpowiednio, zapew-
niajàc sta∏à ró˝nic´ ciÊnienia w uk∏adzie wtórnym.

Procedura równowa˝enia - Rys.7
1. Otworzyç wszystkie zawory regulacyjne. 
2. Ustawiç zawór STAD-2 tak, aby uzyskaç przep∏yw przez ten zawór równy 5% 

przep∏ywu obliczeniowego qs. Spadek ciÊnienia powinien odpowiadaç wartoÊci zadanej 
∆p na regulatorze. Stosowaç przyrzàd CBI lub nomogram TA w celu znalezienia 
w∏aÊciwej nastawy zaworu STAD-2.

3. Równowa˝yç obieg wtórny, gdy zawór STAD-1 jest zaworem wspólnym (patrz Zeszyt 
Nr 2 Poradnika TA). 

3. Obwody regulacji z zaworami 
regulacyjnymi dwudrogowymi
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3.2.Zmienny przep∏yw po stronie pierwotnej 
i sta∏y przep∏yw po stronie wtórnej

Rys. 8. Regulacja wydajnoÊci odbiornika przy zasilaniu wodà o sta∏ym przep∏ywie.

Schemat ten jest cz´sto stosowany zarówno w systemach grzewczych jak i ch∏odniczych.
Temperatura zasilania odbiornika ts jest zmieniana w zale˝noÊci od zapotrzebowania mocy
cieplnej, poprzez regulacj´ przep∏ywu w obiegu pierwotnym. 

Je˝eli dla warunków obliczeniowych ts musi byç równe tp, wówczas maksymalny
przep∏yw qp w obiegu pierwotnym musi byç równy lub wi´kszy od przep∏ywu qs w obiegu
wtórnym. W przeciwnym wypadku zainstalowana moc cieplna nie mo˝e byç przekazywana
do uk∏adu wtórnego, poniewa˝ nie mo˝na uzyskaç obliczeniowej temperatury wody tsc.
Przep∏ywy po stronie pierwotnej i wtórnej muszà byç wzajemnie dopasowane. Przep∏ywy
te sà regulowane za pomocà zaworów równowa˝àcych typu STAD-2 i STAD-1. 
Przyk∏ad ogrzewania pod∏ogowego:

Przyjmujemy, ˝e tsc = 50 °C, co jest znacznie ni˝szà temperaturà od tp = 80 °C. Nale˝y
dobraç zawór regulacyjny dla wzgl´dnie ma∏ego przep∏ywu. Dla temperatury powrotu 
tr = 45 °C, poni˝szy wzór pokazuje, ˝e przep∏yw w obiegu pierwotnym b´dzie stanowi∏
tylko 14% przep∏ywu w obiegu wtórnym. Je˝eli dobierze si´ odpowiedni zawór dla takiego
przep∏ywu, to uzyskamy gwarancj´ prawid∏owej regulacji w ca∏ym zakresie przep∏ywów.
Temperatura 50 °C jako górna granica temperatur zasilania dla ogrzewaƒ pod∏ogowych nie
b´dzie przekraczana przy maksymalnie otwartym zaworze. Je˝eli uszkodzeniu ulegnie
pompa obiegowa, zainstalowana w obiegu wtórnym, wówczas przep∏yw przez obejÊcie
zabezpieczy instalacj´ przed nadmiernym wzrostem temperatury w danym obiegu.

Procedura równowa˝enia - Rys.8
1. Otworzyç ca∏kowicie zawory regulacyjne.
2. Nastawiç przep∏yw obliczeniowy w obiegu wtórnym za pomocà zaworu STAD-2.
3. Je˝eli nie jest znany przep∏yw po stronie pierwotnej, nale˝y go obliczyç, stosujàc wzór 

przedstawiony poni˝ej.

qp = qs = qs = 0.14 . qs

4. Nastawiç przep∏yw obliczeniowy po stronie pierwotnej za pomocà zaworu STAD-1. 
CzynnoÊç t´ nale˝y wykonaç jako cz´Êç procedury równowa˝enia w odniesie-
niu do ca∏ego uk∏adu pierwotnego (patrz Zeszyt Nr 2 Poradnika TA).

3. Obwody regulacji z zaworami 
regulacyjnymi dwudrogowymi
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Rys. 9. Zawór zwrotny na obejÊciu pozwala na pewien przep∏yw przez odbiornik C
nawet w przypadku, gdy uszkodzeniu ulegnie pompa obiegu wtórnego.

Jest to w zasadzie ten sam schemat jak na rys.8. Jednak w tym wypadku zainstalowano
dodatkowo zawór zwrotny, aby zabezpieczyç si´ przed cyrkulacjà w kierunku BA przez obejÊcie.

Je˝eli zastosujemy taki schemat w instalacji centralnego ogrzewania, a zawór regula-
cyjny w obiegu pierwotnym jest przewymiarowany, to zawór zwrotny zapobiega przegrza-
niu wody powrotnej. Je˝eli w obiegu instalacji c.o. znajduje si´ nagrzewnica, która ma kon-
takt z powietrzem zewn´trznym, to zawór zwrotny eliminuje ryzyko jej zamarzni´cia 
w przypadku awarii pompy w obiegu wtórnym.

Nale˝y pami´taç, ˝e w obiegu pierwotnym nie jest mo˝liwe wystàpienie wi´kszego
przep∏ywu od przep∏ywu w obiegu wtórnym 

Procedura równowa˝enia - Rys.9
tsc jest równe tp:
1. Zamknàç zawór regulacyjny V.
2. Nastawiç przep∏yw obliczeniowy qsc za pomocà zaworu STAD-2.
3. Otworzyç zawór regulacyjny V.
4. Nastawiç ten sam przep∏yw obliczeniowy qsc za pomocà zaworu STAD-1. Nale˝y to 

wykonaç jako cz´Êç procedury równowa˝enia dla ca∏ego uk∏adu pierwotnego (patrz 
Zeszyt Nr 2 Poradnika TA).

tsc nie jest równe tp:
1. Zamknàç zawór regulacyjny V.
2. Nastawiç przep∏yw obliczeniowy w obiegu wtórnym za pomocà zaworu STAD-2.
3. Je˝eli nie jest znana wartoÊç przep∏ywu po stronie pierwotnej, to obliczamy jà za pomocà 

wzoru:
qp = qs

4. Otworzyç zawór regulacyjny .
5. Nastawiç przep∏yw obliczeniowy po stronie pierwotnej za pomocà zaworu STAD-1. 

CzynnoÊç t´ nale˝y wykonaç jako cz´Êç procedury równowa˝enia dla ca∏ego uk∏adu 
pierwotnego (patrz Zeszyt Nr 2 Poradnika TA).

3. Obwody regulacji z zaworami 
regulacyjnymi dwudrogowymi
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Rys. 10. Uk∏ad rozdzielczy ze sta∏ym przep∏ywem po stronie pierwotnej po konwersji 
na uk∏ad ze zmiennym przep∏ywem po stronie pierwotnej.

Powszechnà zasadà, stosowanà w du˝ych instalacjach, jest przekszta∏canie istniejàcych sys-
temów sta∏oprzep∏ywowych w systemy zmiennoprzep∏ywowe. Przemawiajà za tym dwa powody:
1) temperatura wody zasilajàcej mo˝e byç utrzymana na sta∏ym poziomie bez koniecznoÊci utrzy-
mania w ruchu wszystkich jednostek produkujàcych ciep∏o przy zmniejszajàcym si´ zapotrze-
bowaniu na ciep∏o; 2) zmienne przep∏ywy w uk∏adach rozdzielczych oznaczajà zmniejszenie
kosztów pompowania wody; 3) instalacja mo˝e byç zaprojektowana przy uwzgl´dnieniu
wspó∏czynnika niejednoczesnoÊci obcià˝enia cieplnego.

Zwykle obiegi wtórne kontynuujà prac´ przy sta∏ych przep∏ywach. Po konwersji przep∏ywu
sta∏ego na zmienny, nie mo˝e byç zachowany warunek ts = tp. Je˝eli zawór V jest ca∏kowicie
otwarty, mo˝emy otrzymaç ts = tp przy zmianie kierunku przep∏ywu przez obejÊcie. Poniewa˝
zapotrzebowanie na moc cieplnà jest w tym przypadku pokryte, nie ma sygna∏u powodujàcego
zamkni´cie zaworu dwudrogowego. Pozostaje on otwarty i w ten sposób mamy do czynienia
z uk∏adem rozdzielczym o sta∏ym przep∏ywie. Aby tego uniknàç, nale˝y tak wyregulowaç tem-
peratur´ ts, aby ts < tp w uk∏adzie grzewczym i ts > tp w uk∏adzie ch∏odniczym.

Przep∏yw w obiegu pierwotnym zmienia si´ w funkcji obcià˝enia:

qp = %

gdzie: P jest obcià˝eniem wyra˝onym w % mocy obliczeniowej. 
Za∏ó˝my,  ˝e tp = 6 °C, tsc = 8 °C i trc = 12 °C. Dla P = 50% otrzymamy qp = 75%.

Zatem przep∏yw stanowi 75% przep∏ywu obliczeniowego przy zapotrzebowaniu mocy
cieplnej wynoszàcym 50% mocy obliczeniowej. 

Przed zmianà uk∏adu ze sta∏ym przep∏ywem w uk∏ad zmiennoprzep∏ywowy, przep∏yw
wynosi∏ 100% przep∏ywu obliczeniowego, a zapotrzebowanie mocy cieplnej - 50%.

Konwersja taka nie zmienia w rzeczywistoÊci uk∏adu pierwotnego w uk∏ad rozdzielczy zmien-
noprzep∏ywowy, gdy % udzia∏ przep∏ywu pozostaje wy˝szy od % udzia∏u mocy cieplnej.

Procedura równowa˝enia - Rys.10
1. Zrównowa˝yç obwody zaworu trójdrogowego (patrz Zeszyt Nr 2 Poradnika TA). 

Zawór STAD-2 jest zaworem wspólnym. 
2. Gdy nie jest znany przep∏yw qp w obiegu pierwotnym, nale˝y go obliczyç, wykorzystujàc w tym 

celu nast´pujàcy wzór:   

3. Otworzyç zawór regulacyjny V. 
4. Nastawiç przep∏yw qp w obiegu pierwotnym za pomocà zaworu STAD-1. Nale˝y to 

wykonaç jako cz´Êç procedury równowa˝enia przep∏ywów w ca∏ym uk∏adzie pierwot-
nym (patrz Zeszyt N 2 Poradnika TA).

3. Obwody regulacji z zaworami 
regulacyjnymi dwudrogowymi
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11a. 11b.

Rys. 11. Pompa obiegowa w uk∏adzie wtórnym powoduje przep∏yw wody przez sieç
rozdzielczà.

Je˝eli sieç rozdzielcza jest siecià biernà o ma∏ych stratach ciÊnienia, to przep∏yw wody
w sieci mo˝e byç wywo∏any za pomocà pompy obiegowej po stronie wtórnej. 

Zawór równowa˝àcy STAD-3 wywo∏uje pewnà ró˝nic´ ciÊnieƒ pomi´dzy punktami F 
i E. CiÊnienie to powoduje przep∏yw qp przez zawór regulacyjny V w kierunku FCB i AE.
Ró˝nic´ ciÊnieƒ ∆pcEF otrzymujemy dla przep∏ywu qb = qsc - qpc. Oznacza to, ˝e qsc
powinno byç wi´ksze od qpc. Gdy zawór regulacyjny V jest zamkni´ty, przep∏ywy przez
obejÊcie qb = qsc oraz ∆pEF sà maksymalne. Odpowiednia ró˝nica ciÊnieƒ wyst´puje tak˝e
na zamkni´tym zaworze regulacyjnym V. Aby otrzymaç odpowiedni autorytet tego
zaworu, nale˝y unikaç du˝ych zmian ciÊnienia ∆pEF. Oznacza to, ˝e qpc powinno byç tak
ma∏e jak tylko jest to mo˝liwe, w porównaniu do qsc. Zatem uk∏ad taki mo˝e byç rozpa-
trywany tylko w przypadku, gdy wyst´puje du˝a ró˝nica pomi´dzy temperaturami ts i tp,
co ma miejsce w ogrzewaniach pod∏ogowych. 

Przep∏yw przez obejÊcie mo˝na obliczyç ze wzoru:

Zak∏adajàc, ˝e przep∏yw qs w obiegu wtórnym jest w przybli˝eniu sta∏y, autorytet
zaworu regulacyjnego  ß’ = ∆pc V / ∆pEFmax.

Przyk∏ad: Ogrzewanie pod∏ogowe o temperaturze tp = 80 °C, ts = 50 °C, tr = 45 °C 
i qs = 100. Przy pe∏nym obcià˝eniu qb = 100(80-50)/(80-45) = 85,7. Przy takim przep∏ywie
zawór równowa˝àcy STAD-3 na obejÊciu musi wytworzyç ró˝nic´ ciÊnienia, która
zrównowa˝y straty ciÊnienia na zaworze dwudrogowym (np. 8 kPa) i w obiegu pierwotnym
(np. 5 kPa), co daje razem 13 kPa. Gdy zawór dwudrogowy jest zamkni´ty przy zerowym
obcià˝eniu, przep∏yw qb zmienia si´ do 100% (zak∏adajàc, ˝e przyrost strat ciÊnienia na
odcinku EF ma niewielki wp∏yw na przep∏yw qs). Wówczas straty ciÊnienia na zaworze
STAD-3 b´dà nast´pujàce: ∆pEFmax = 13x(100/85,7)2 = 18 kPa. 

3. Obwody regulacji z zaworami 
regulacyjnymi dwudrogowymi
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Autorytet zaworu regulacyjnego wynosi:  ß’= 8/18 = 0.44
Zawór STAD-3 mo˝e byç zastàpiony modulowanym zaworem nadmiarowo-upustowym

typu BPV (rys.11b), który utrzymuje sta∏à ró˝nic´ ciÊnienia na odcinku EF. W przyk∏adzie
z ogrzewaniem pod∏ogowym poprawi to autorytet zaworu z 0,44 na 0,.61. 

Procedura równowa˝enia - Rys.11

Zawór STAD-3 na obejÊciu (rys. 11a):
1. Otworzyç ca∏kowicie wszystkie zawory regulacyjne.
2. Ustawiç zawór STAD-3 tak, aby uzyskaç spadek ciÊnienia ∆pEF = ∆pcV + straty 

ciÊnienia w obiegu pierwotnym (w naszym przyk∏adzie: 8 + 5 = 13 kPa) dla przep∏ywu 
qb = (qsc - qpc) w przewodzie obejÊciowym. Stosowaç przyrzàd CBI lub nomogram TA 
w celu znalezienia w∏aÊciwej nastawy na zaworze STAD-3.

3. Zawór STAD-1 ustawiç tak, aby straty ciÊnienia by∏y rz´du 3 kPa dla przep∏ywu 
obliczeniowego w obiegu pierwotnym. Stosowaç przyrzàd CBI lub nomogram TA w 
celu ustalenia w∏aÊciwej nastawy na zaworze STAD-1.

4. Zamknàç zawór regulacyjny V. Ustawiç przep∏yw obliczeniowy za pomocà zaworu 
STAD-2.

5. Gdy nie jest znany przep∏yw qp w obiegu pierwotnym, nale˝y go obliczyç za pomocà 
wzoru:

6. Otworzyç zawór regulacyjny V. Ponownie ustawiç zawór STAD-3, aby otrzymaç 
qp = qpc, mierzone na zaworze STAD-1. 

Zawór BPV na obejÊciu (rys. 11b):
1. Otworzyç ca∏kowicie wszystkie zawory regulacyjne.
2. Ustawiç zawór STAD-1, aby straty ciÊnienia na tym zaworze by∏y rz´du 3 kPa dla 

przep∏ywu qp = qpc. Stosowaç przyrzàd CBI lub nomogram TA w celu ustalenia 
w∏aÊciwej nastawy na zaworze STAD-1. 

3. Otworzyç zawór STAD-2. Ustawiç zawór BPV tak, aby otrzymaç przep∏yw 
obliczeniowy na zaworze STAD-1. 

4. Ustawiç zawór STAD-2 tak, aby otrzymaç przep∏yw obliczeniowy w obiegu wtórnym.

3. Obwody regulacji z zaworami 
regulacyjnymi dwudrogowymi
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3.3. Sta∏y przep∏yw po stronie pierwotnej 
i zmienny przep∏yw po stronie wtórnej

Rys. 12. Zawór nadmiarowo-upustowy BPV stabilizuje ciÊnienie dyspozycyjne 
na zasilaniu niewielkich odbiorników

Je˝eli ciÊnienie dyspozycyjne w obiegu pierwotnym jest zbyt wysokie dla obiegu
wtórnego, to mo˝na zastosowaç schemat z rys. 12. 

Nastawa zaworu BPV mo˝e byç wybrana dla zakresu ciÊnieƒ od 8 do 60 kPa. Stwarza to
mo˝liwoÊç zapewnienia odpowiednich warunków pracy dla zaworów regulacyjnych przy
odbiornikach (otrzymamy odpowiedni autorytet zaworów), niezale˝nie od zmian ciÊnienia
∆H. Zawór typu BPV zapewnia sta∏à ró˝nic´ ciÊnieƒ pomi´dzy punktami A i B. Na zaworze
STAD odk∏ada si´ spadek ciÊnienia równy (∆H - ∆pBPV). 

Procedura równowa˝enia - Rys.12
1. Otworzyç wszystkie zawory regulacyjne. Zamknàç wszystkie zawory BPV.
2. Zrównowa˝yç przep∏yw przez ka˝dy z odbiorników ciep∏a, przez odga∏´zienia g∏ówne 

(poziomy) i przez piony (patrz Zeszyt Nr 2 Poradnika TA). CzynnoÊci te nale˝y wykonaç
przed przejÊciem do kroku 3.

3. Zamknàç zawory regulacyjne na odga∏´zieniach 
4. Zmniejszaç powoli nastaw´ zaworu BPV a˝ otrzyma si´ przep∏yw równy 2/3 przep∏ywu 

obliczeniowego na zaworze STAD. 
(Patrz Zeszyt Nr 4 - Za∏àcznik 5.5 w celu dodatkowego wyjaÊnienia). 

3. Obwody regulacji z zaworami 
regulacyjnymi dwudrogowymi

20

tp

qb

qp

qs

trSTAD

tp

BPV

A

B

∆H

handbook_TA_1_Ela  29/5/02 13:54  Page 20



Rys. 13. Redukcja lub zwi´kszenie ciÊnienia dyspozycyjnego przed odbiornikami poprzez
zainstalowanie pompy w obiegu wtórnym.

Gdy ró˝nica ciÊnieƒ w obiegu pierwotnym (ciÊnienie dyspozycyjne) jest zbyt du˝a lub
zbyt ma∏a dla obiegu wtórnego, to mo˝na zastosowaç rozwiàzanie pokazane na rys. 13.
W rozwiàzaniu tym zastosowano zawór nadmiarowo-upustowy, aby otrzymaç minimalny
przep∏yw ze wzgl´du na pomp´. Zastosowanie zaworu STAD-1 odgrywa istotnà rol´ 
w zabezpieczeniu przed tzw. krótkimi obiegami w uk∏adzie pierwotnym. 

Procedura równowa˝enia - Rys.13
1. Otworzyç wszystkie zawory regulacyjne. Zamknàç wszystkie zawory BPV.
2. Zrównowa˝yç przep∏ywy wody przez poszczególne odbiorniki wykorzystujàc w tym 

celu zawór STAD-2 jako zawór wspólny (patrz Zeszyt Nr 2 Poradnika TA).
3. Ustawiç zawór BPV na maksymalne dopuszczalne ciÊnienie w odniesieniu do zaworów 

regulacyjnych przed odbiornikami ciep∏a.
4. Zamknàç zawory regulacyjne na odga∏´zieniach .
5. Je˝eli zachodzi taka potrzeba, zmniejszyç nastaw´ na zaworze BPV w celu otrzymania 

minimalnego przep∏ywu przez pomp´ (patrz Za∏àcznik C).
6. Doprowadziç za pomocà nastawy zaworu STAD-1 do przep∏ywu obliczeniowego 

w uk∏adzie pierwotnym. CzynnoÊç t´ nale˝y wykonaç jako cz´Êç procedury 
równowa˝enia dla ca∏ego uk∏adu pierwotnego (patrz Zeszyt Nr 2 Poradnika TA).

3. Obwody regulacji z zaworami 
regulacyjnymi dwudrogowymi
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3.4. Sta∏y przep∏yw po stronie pierwotnej i wtórnej

Rys. 14. Sta∏y przep∏yw po stronie pierwotnej i wtórnej.

Odbiornik zasilany jest wodà o sta∏ym przep∏ywie. Temperatura zasilania jest regu-
lowana za pomocà zaworu regulacyjnego dwudrogowego V. Temperatura ta musi spe∏niaç
warunek ts < tp w uk∏adach grzewczych i ts > tp w uk∏adach ch∏odniczych. Zawór BPV
utrzymuje sta∏e ciÊnienie dyspozycyjne na odcinku CD. Jest to obliczeniowa strata ciÊnienia
dla zaworu regulacyjnego V, który po zrównowa˝eniu przep∏ywów ma autorytet bliski
jednoÊci.

Procedura równowa˝enia - Rys.14
1. Otworzyç wszystkie zawory regulacyjne. Zamknàç wszystkie zawory BPV.
2. Gdy nie jest znany przep∏yw w obiegu pierwotnym, mo˝emy go obliczyç za pomocà 

wzoru jak ni˝ej:

(gdzie indeks „c” oznacza wartoÊç obliczeniowà)
3. Nastawiç przep∏yw obliczeniowy za pomocà zaworu STAD-1. CzynnoÊç t´ nale˝y 

wykonaç jako cz´Êç procedury równowa˝enia dla ca∏ego uk∏adu pierwotnego (patrz 
Zeszyt Nr 2 Poradnika TA) przed przystàpieniem do kroku 4.

4. Zamknàç zawór regulacyjny V.
5. Zmierzyç przep∏yw na zworze STAD-1. Zmniejszaç powoli nastaw´ na zaworze BPV 

dopóki nie otrzymamy przep∏ywu równego 2/3 przep∏ywu obliczeniowego na zaworze 
STAD-1.

6. Ustawiç przep∏yw obliczeniowy w obiegu wtórnym za pomocà zaworu STAD-2.
(Sprawdê równie˝ w Zeszycie nr4-za∏àcznik 5.5.)

3. Obwody regulacji z zaworami 
regulacyjnymi dwudrogowymi
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4.1. Zmienny przep∏yw po stronie pierwotnej 
i sta∏y przep∏yw po stronie wtórnej

Bierna sieç pierwotna
Bierna sieç pierwotna jest siecià rozdzielczà bez pompy. Pompa po stronie wtórnej

powoduje przep∏ywy zarówno w uk∏adzie pierwotnym jak i wtórnym. 

Rys. 15. Uk∏ad mieszajàcy po∏àczony ze êród∏em ciep∏a

Rys. 15 pokazuje instalacj´ regulowanà za pomocà zaworu mieszajàcego trójdrogowego.
Uk∏ad pierwotny sk∏ada si´ z wymiennika lub kot∏a i przewodu obejÊciowego. èród∏o
ciep∏a mo˝e pracowaç przy przep∏ywach zerowych, albo mo˝e byç wyposa˝one w pomp´
na obejÊciu, która powoduje minimalny przep∏yw przez kocio∏. Zawór trójdrogowy
powinien byç dobrany przy stratach ciÊnienia równych co najmniej stratom w êródle G, ale
nie mniejszych ni˝ 3 kPa.

Procedura równowa˝enia - Rys.15
1. Otworzyç ca∏kowicie zawór trójdrogowy.
2. Ustawiç przep∏yw obliczeniowy za pomocà zaworu STAD.

4. Obwody regulacji z zaworami 
regulacyjnymi trójdrogowymi
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Rys. 16. Uk∏ad mieszajàcy z obejÊciem poÊrednim

Je˝eli przep∏yw w danym obiegu qs jest wi´kszy od przep∏ywu obliczeniowego w êró-
dle ciep∏a, to obejÊcie AB zapewnia zgodnoÊç pomi´dzy przep∏ywami.

Spadek ciÊnienia wywo∏any zaworem STAD-3 dla przep∏ywu qb1 = qsc - qgc, jest konieczny
w celu skompensowania spadku ciÊnienia na zaworze STAD-1 + G + zawór 3-drogowy.

Spadek ciÊnienia na zaworze trójdrogowym dla przep∏ywu obliczeniowego qgc musi byç
równy lub wy˝szy od projektowego spadku ciÊnienia w êródle G i armaturze, a minimalna
jego wartoÊç musi wynosiç 3 kPa. 

Procedura równowa˝enia - Rys.16
1. Otworzyç zawór regulacyjny trójdrogowy „V”.
2. Obliczyç przep∏yw obliczeniowy qb1 wymagany dla zaworu STAD-3 i przep∏yw qgc

wymagany dla zaworu STAD-1 za pomocà poni˝szych wzorów:

3. Zawory STAD-3 i STAD-1 sà równowa˝one zgodnie z metodà równowa˝enia przed-
stawionà w Zeszycie Nr 2.

4. Ustawiç przep∏yw qs za pomocà zaworu STAD-2.

4. Obwody regulacji z zaworami 
regulacyjnymi trójdrogowymi
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Czynna sieç pierwotna
Siecià pierwotnà czynnà jest system rozdzielczy z w∏asnà pompà. Pompa w obiegu pier-

wotnym wytwarza ró˝nic´ ciÊnieƒ, która powoduje przep∏yw wody w obiegu wtórnym. 

Rys. 17. Zawór mieszajàcy z ró˝nicà ciÊnieƒ po stronie pierwotnej 
i kompensujàcym zaworem równowa˝àcym

Zawór trójdrogowy z rys. 17 poddany jest ciÊnieniu ró˝nicowemu ∆H z obiegu pierwot-
nego. CiÊnienie to mo˝e mieç ujemny wp∏yw na prac´ zaworu trójdrogowego. Przep∏yw
wody qb przez obejÊcie mo˝e mieç przeciwny kierunek i zak∏ócaç funkcj´ mieszania
zaworu regulacyjnego.

Aby si´ przed tym zabezpieczyç, nale˝y zainstalowaç zawór równowa˝àcy STAD-1.
Strata ciÊnienia na zaworze STAD-1 powinna wynosiç ∆H przy przep∏ywie obliczeniowym
qpc. 

Strata ciÊnienia na zaworze trójdrogowym musi byç co najmniej równa ∆H, aby otrzy-
maç autorytet zaworu równy 0,5. Ten spadek ciÊnienia musi byç pokryty przez pomp´ zain-
stalowanà w obiegu wtórnym. 

Procedura równowa˝enia - Rys.17
1. Zamknàç zawór trójdrogowy.
2. Ustawiç przep∏yw obliczeniowy w obiegu wtórnym zaworem STAD-2.
3. Otworzyç zawór trójdrogowy.
4. Kontynuowaç pomiar przep∏ywu za pomocà zaworu STAD-2. Nastawiç zawór STAD-1 

tak, aby otrzymaç taki sam przep∏yw jak w kroku 2. CzynnoÊç t´ wykonaç jako cz´Êç 
procedury równowa˝enia ca∏ego uk∏adu pierwotnego (patrz Zeszyt Nr 2 Poradnika TA).

4. Obwody regulacji z zaworami 
regulacyjnymi trójdrogowymi
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Rys. 18. Eliminacja ciÊnienia ró˝nicowego w uk∏adzie pierwotnym 
za pomocà regulatora ró˝nicy ciÊnieƒ.

W niektórych instalacjach zawory trójdrogowe nie dzia∏ajà prawid∏owo z powodu zbyt
wysokiego ciÊnienia po stronie pierwotnej. W pewnych przypadkach instaluje si´ regulator
ró˝nicy ciÊnieƒ w celu wyeliminowania lub redukcji tego ciÊnienia, jak to pokazano na
rys.18. 

Jest to przyk∏ad kosztownego rozwiàzania, które mo˝e byç rozpatrywane, gdy
stosowany jest zawór ró˝nicy ciÊnieƒ przy kilku zaworach trójdrogowych oraz gdy wyma-
gany jest zmienny przep∏yw w przewodach rozdzielczych. Je˝eli zak∏ada si´ sta∏e
przep∏ywy w obiegu pierwotnym, to rozwiàzanie z rys. 20 jest bardziej poprawnym
rozwiàzaniem. 

Procedura równowa˝enia - Rys.18
1. Zamknàç zawór trójdrogowy.
2. Ustawiç przep∏yw obliczeniowy w obiegu wtórnym za pomocà zaworu STAD.
3. Ustawiç nastaw´ zaworu regulacyjnego ró˝nicy ciÊnieƒ do wartoÊci mo˝liwie bliskiej zeru.

4. Obwody regulacji z zaworami 
regulacyjnymi trójdrogowymi
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4.2. Zmienny przep∏yw po stronie pierwotnej i wtórnej

Bierna sieç pierwotna

Rys. 19. Zawór trójdrogowy reguluje temperatur´ wody w systemie rozdzielczym

Regulacja temperatury wody odbywa si´ przy wykorzystaniu zaworu trójdrogowego.
Zawory regulacyjne dwudrogowe regulujà przep∏yw wody w zale˝noÊci od zapotrzebowa-
nia odbiorników na ciep∏o. 

Zawór trójdrogowy ma autorytet bliski jednoÊci. Przy ma∏ych obcià˝eniach, zawór nad-
miarowo-upustowy BPV zapewnia minimalny przep∏yw przez pomp´, a tak˝e redukuje
spadki temperatury w przewodach. 

Uwaga: Przy przep∏ywach poni˝ej pewnej wartoÊci, zawór trójdrogowy b´dzie pracowa∏ 
w warunkach przep∏ywu laminarnego a nie burzliwego. Wówczas zawór trójdrogowy
zmienia chwilowo charakterystyk´ i trudno jest ustabilizowaç przep∏ywy w regulowanym
obiegu. Musi byç zatem zachowany minimalny przep∏yw, którym steruje zawór BPV, aby
straty ciÊnienia na zaworze trójdrogowym by∏y rz´du 1 kPa. 

Procedura równowa˝enia - Rys.19
1. Otworzyç wszystkie zawory regulacyjne.
2. Zrównowa˝yç obieg wtórny (patrz Zeszyt Nr 2 Poradnika TA), za pomoca zaworu 

STAD jako zaworu wspólnego.
3. Otworzyç wszystkie zawory regulacyjne dwudrogowe.
4. Ustawiç zawór BPV tak, aby otrzymaç minimalny przep∏yw przez pomp´ (patrz 

Za∏àcznik C). 

4. Obwody regulacji z zaworami 
regulacyjnymi trójdrogowymi
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4.3. Sta∏y przep∏yw po stronie pierwotnej i wtórnej

Czynna sieç pierwotna

Rys. 20. Zawór równowa˝àcy STAD-1 i przewód obejÊciowy AB eliminujà ciÊnienie
ró˝nicowe na zaworze trójdrogowym po stronie pierwotnej

Je˝eli przep∏yw w obiegu pierwotnym mo˝e byç sta∏y, istnieje doÊç proste rozwiàzanie
pozwalajàce uniknàç zbyt du˝ego ciÊnienia w obiegu pierwotnym na zaworze mieszajàcym
trójdrogowym. Osiàgamy to przez monta˝ przewodu obejÊciowego AB i wyrównanie
ciÊnienia ró˝nicowego zaworem równowa˝àcym STAD-1. Autorytet zaworu trójdro-
gowego b´dzie wówczas bliski jednoÊci.

Procedura równowa˝enia - Rys.20
1. Otworzyç zawór trójdrogowy.
2. Nastawiç za pomocà zaworu STAD-2 przep∏yw obliczeniowy po stronie wtórnej.
3. Gdy przep∏yw w obiegu pierwotnym qp jest nieznany, to mo˝na go obliczyç stosujàc 

poni˝szy wzór:

4. Nastawiç przep∏yw w obiegu pierwotnym za pomocà zaworu STAD-1. CzynnoÊç t´ 
nale˝y wykonaç jako cz´Êç procedury równowa˝enia dla ca∏ego obiegu pierwotnego 
(patrz Zeszyt Nr 2 Poradnika TA).

4. Obwody regulacji z zaworami 
regulacyjnymi trójdrogowymi
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Rys. 21. Gdy temperatura tsc nie jest równa temperaturze tp, lepszym rozwiàzaniem
jest przeniesienie obejÊcia do uk∏adu wtórnego

Gdy temperatura obliczeniowa tsc nie jest równa temperaturze tp, to uk∏ad z rys. 21 jest
lepszym rozwiàzaniem ni˝ uk∏ad z rys. 20. 

Przep∏yw przez zawór regulacyjny jest mniejszy dla schematu z rys. 21 ni˝ dla schematu
z rys. 20 (qp zamiast qs). Mo˝na wi´c zastosowaç mniejszy zawór trójdrogowy. Autorytet
zaworu trójdrogowego jest bliski jednoÊci.

Procedura równowa˝enia - Rys.21
1. Otworzyç zawór trójdrogowy.
2. Ustawiç przep∏yw obliczeniowy w obiegu wtórnym za pomocà zaworu STAD-2.
3. Gdy przep∏yw qp nie jest znany, nale˝y go obliczyç stosujàc poni˝szy wzór:

4. Ustawiç przep∏yw w obiegu pierwotnym za pomocà zaworu STAD-1. CzynnoÊç t´ 
nale˝y wykonaç jako cz´Êç procedury równowa˝enia dla ca∏ego uk∏adu pierwotnego 
(patrz Zeszyt Nr 2 Poradnika TA).

4. Obwody regulacji z zaworami 
regulacyjnymi trójdrogowymi
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4.4. Sta∏y przep∏yw po stronie pierwotnej 
i zmienny przep∏yw po stronie wtórnej

Rys. 22. Zawór trójdrogowy mieszajàcy w uk∏adzie rozdzielczym

Zawór trójdrogowy stosowany jako zawór mieszajàcy w obiegu rozdzielczym mo˝e
zasilaç odbiornik ciep∏a ze zmiennym przep∏ywem i sta∏à temperaturà wody zasilajàcej,
utrzymujàc sta∏y przep∏yw w uk∏adzie pierwotnym. W ten sposób zawór trójdrogowy
eliminuje wzajemne oddzia∏ywanie pomi´dzy obiegami po stronie pierwotnej. 

Zawór trójdrogowy powinien wytworzyç obliczeniowe straty ciÊnienia równe lub wi´ksze
od strat ciÊnienia w obiegu C, aby zapewniç autorytet zaworu równy co najmniej 0,5. 

Uwaga: Najwa˝niejszym zaworem równowa˝àcym jest zawór STAD-1. Zawór STAD-3
mo˝na pominàç, je˝eli ∆pC < 0,25 ∆H. 

Procedura równowa˝enia - Rys.22
1. Otworzyç zawór trójdrogowy,
2. Ustawiç przep∏yw obliczeniowy za pomocà zaworu STAD-1. Wykonaç t´ czynnoÊç jako 

cz´Êç procedury równowa˝enia dla ca∏ego uk∏adu pierwotnego przed przejÊciem 
do kroku 3 (patrz Zeszyt Nr 2 Poradnika TA). 

3. Zamknàç zawór trójdrogowy.
4. Zmierzyç przep∏yw na zaworze STAD-1. Ustawiç przep∏yw obliczeniowy za pomocà 

zaworu STAD-3. 

4. Obwody regulacji z zaworami 
regulacyjnymi trójdrogowymi
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Rys. 23. Obieg rozdzielczy zasilany z biernej sieci rozdzielczej

Gdy system rozdzielczy jest bierny (brak czynnej ró˝nicy ciÊnieƒ), zachodzi wówczas
koniecznoÊç zamontowania oddzielnej pompy. Pompa ta mo˝e byç wspólnà pompà dla
kilku obwodów. 

Uwaga: Najwa˝niejszym zaworem równowa˝àcym jest zawór STAD-1. Zawór STAD-3
mo˝na pominàç, gdy ∆pC < 0,25 ∆H. 

Procedura równowa˝enia - Rys.23
1. Otworzyç wszystkie zawory trójdrogowe.
2. Nastawiç przep∏yw obliczeniowy za pomocà zaworu STAD-1. CzynnoÊç t´ wykonaç 

jako cz´Êç procedury równowa˝enia dla ca∏ego uk∏adu pierwotnego przed przejÊciem 
do kroku 3 (patrz Zeszyt Nr 2 Poradnika TA). 

3. Zamknàç wszystkie zawory trójdrogowe.
4. Pomierzyç przep∏yw na zaworze STAD-1. Ustawiç przep∏yw obliczeniowy za pomocà 

zaworu STAD-3.

4. Obwody regulacji z zaworami 
regulacyjnymi trójdrogowymi
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5. Porównanie ró˝nych
schematów regulacji

32

Zmienny przep∏yw wody w uk∏adzie pierwotnym

Zmienny przep∏yw wody 
w uk∏adzie wtórnym

Zawór dwudrogowy 5 Zawór dwudrogowy 8 - 9 - 10

Zawór trójdrogowy 19 Zawór trójdrogowy 17 - 18

Sta∏y przep∏yw wody 
w uk∏adzie wtórnym

Zmienny przep∏yw wody 
w uk∏adzie wtórnym

Zawór dwudrogowy 12 - 13 Zawór dwudrogowy 14

Zawór trójdrogowy 22 Zawór trójdrogowy 20 - 21

Sta∏y przep∏yw wody 
w uk∏adzie wtórnym

Sta∏y przep∏yw wody w uk∏adzie pierwotnym

Te same funkcje otrzymujemy stosujàc zawory regulacyjne 
dwudrogowe lub trójdrogowe.
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5.1. Czynna sieç rozdzielcza pierwotna

Zmienne przep∏ywy wody w uk∏adzie pierwotnym i wtórnym.
Zmienne sà przedstawiane za pomocà odpowiednich wartoÊci

5. Porównanie ró˝nych schematów 
regulacji
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Zmienne przep∏ywy wody w uk∏adzie pierwotnym 
i sta∏e przep∏ywy w uk∏adzie wtórnym.

Zmienne sà przedstawiane za pomocà odpowiednich wartoÊci
obliczeniowych. WartoÊci zalecane (*).

5. Porównanie ró˝nych schematów 
regulacji
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Sta∏e przep∏ywy wody w uk∏adzie pierwotnym 
i zmienne przep∏ywy w uk∏adzie wtórnym.

Zmienne sà przedstawiane za pomocà odpowiednich 
wartoÊci obliczeniowych. WartoÊci zalecane (*).

5. Porównanie ró˝nych schematów 
regulacji
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Sta∏e przep∏ywy wody w uk∏adzie pierwotnym i w uk∏adzie wtórnym.
Zmienne sà przedstawiane za pomocà odpowiednich wartoÊci

obliczeniowych. WartoÊci zalecane (*).

5. Porównanie ró˝nych schematów 
regulacji

36
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5.2. Bierna sieç rozdzielcza pierwotna

Zmienne przep∏ywy wody w uk∏adzie pierwotnym 
i sta∏e przep∏ywy w uk∏adzie wtórnym. 

Zmienne sà przedstawiane za pomocà odpowiednich 
wartoÊci obliczeniowych. WartoÊci zalecane (*).

5. Porównanie ró˝nych schematów 
regulacji
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A.1. Niepe∏na definicja autorytetu zaworu

Charakterystyka statyczna zaworu regulacyjnego jest definiowana dla sta∏ej ró˝nicy
ciÊnienia na zaworze. Jednak ciÊnienie to jest rzadko sta∏e zarówno w êródle ciep∏a jak 
i w instalacji. W praktyce rzeczywista charakterystyka zaworu regulacyjnego nie jest taka
sama jak charakterystyka teoretyczna. 

Gdy zawór regulacyjny jest otwarty ca∏kowicie, ró˝nica ciÊnieƒ ∆pmin jest równa ciÊnie-
niu dyspozycyjnemu pomniejszonemu o straty ciÊnienia w odbiornikach, przewodach 
i armaturze. 

Je˝eli zawór regulacyjny jest zamkni´ty, straty ciÊnienia w innych cz´Êciach uk∏adu
zanikajà, poniewa˝ przep∏yw wody jest zerowy. Ca∏kowite ciÊnienie dyspozycyjne 
∆Hmax = ∆pmax od∏o˝y si´ wówczas na zaworze regulacyjnym. Poniewa˝ zawór regula-
cyjny jest wymiarowany w oparciu o ∆pmin, stàd przy takich stratach ciÊnienia powinno si´
otrzymaç przep∏yw obliczeniowy (zawór ca∏kowicie otwarty). 

Gdy zawór jest blisko po∏o˝enia zamkni´cia, przep∏yw rzeczywisty jest wi´kszy ni˝
przep∏yw teoretyczny, poniewa˝ ró˝nica ciÊnieƒ jest wi´ksza ni˝ ∆pmin. Charakterystyka
teoretyczna zostaje zniekszta∏cona. Stopieƒ tego zniekszta∏cenia zale˝y od stosunku
∆pmin/∆pmax. 

Stosunek ten jest autorytetem zaworu regulacyjnego:

ZA¸ÑCZNIK A
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Autorytet zaworów regulacyjnych dwudrogowych

Spadek ciÊnienia 
na zaworze regulacyjnym 

zale˝y od stopnia 
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∆pmin
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Im mniejszy jest autorytet zaworu, tym wi´ksze jest zniekszta∏cenie jego charakterysty-
ki w porównaniu do charakterystyki teoretycznej.

Rozpatrzmy zawór o charakterystyce liniowej tak dobrany, aby otrzymaç przep∏yw
obliczeniowy dok∏adnie przy pe∏nym jego otwarciu, ale o doÊç niskim autorytecie rz´du
0,1. Przy 10% otwarciu przep∏yw przez obieg wyniesie oko∏o 30%. 

Za∏ó˝my, ˝e odbiornikiem koƒcowym jest wymiennik ciep∏a przy obliczeniowym spad-
ku temperatury 10 K. Wówczas 30% przep∏yw wody daje 80% mocy obliczeniowej. 

Wynik koƒcowy jest taki, ˝e osiàgamy wydajnoÊç wymiennika stanowiàcà 80% mocy
obliczeniowej przy zaworze regulacyjnym, którego stopieƒ otwarcia wynosi 10%. W takich
warunkach pracy istnieje niewielka mo˝liwoÊç stabilnej regulacji za pomocà tego zaworu.
Sytuacja b´dzie jeszcze gorsza, gdy przy tym samym autorytecie zawór b´dzie przewymiarowany.

Autorytet zaworu rz´du 0,5 jest ju˝ do zaakceptowania, poniewa˝ nie powoduje
wi´kszej deformacji charakterystyki. Innymi s∏owy, strata ciÊnienia przy przep∏ywie
obliczeniowym i ca∏kowicie otwartym zaworze regulacyjnym, musi byç równa co najmniej
po∏owie ciÊnienia dopuszczalnego.

Warto zauwa˝yç, ˝e przep∏yw obliczeniowy nie wyst´puje w definicji autorytetu zaworu.
Krzywe na powy˝szych rysunkach zosta∏y wykreÊlone przy przyj´ciu przep∏ywu

obliczeniowego dla zaworu regulacyjnego ca∏kowicie otwartego. Jednak przypadek taki
jest rzadko spotykany w praktyce, poniewa˝ trudno jest uniknàç przewymiarowania zaworu
choçby w niewielkim stopniu.

Gdy zawór regulacyjny jest przewymiarowany, wartoÊç ∆pmin ulega redukcji przy sta∏ej
wartoÊci ∆pmax. Tym samym autorytet zaworu regulacyjnego ulega tak˝e zmniejszeniu.
Teoretyczna charakterystyka zaworu b´dzie bardzo zniekszta∏cona i wystàpià trudnoÊci 
w regulacji przy ma∏ych obcià˝eniach. 

Jednak przewymiarowany zawór regulacyjny mo˝e mieç prawid∏owy autorytet. Gdy
podwoimy wartoÊç ró˝nicy ciÊnieƒ dzia∏ajàcych na zawór, ciÊnienia ∆pmin i ∆pmax wzros-
nà w tej samej proporcji i autorytet zaworu pozostanie bez zmian, pomimo wystàpienia 
w obiegu nadprzep∏ywów.

Co jednak stanie si´ z autorytetem zaworu w obiegu przy wystàpieniu zmiennego
ciÊnienia ró˝nicowego? Wówczas ∆pmax i ∆pmin b´dà zmienia∏y si´ równoczeÊnie w tych
samych proporcjach, a autorytet zaworu ß pozostanie sta∏y. Jednak charakterystyka zaworu
ulegnie zniekszta∏ceniu pomimo faktu, ˝e autorytet ß jest taki sam. 

W zwiàzku z tym autorytet zaworu zdefiniowany powy˝ej nie daje wystarczajàcych
informacji o rzeczywistym zniekszta∏ceniu charakterystyki zaworu. 

ZA¸ÑCZNIK A
Autorytet zaworów 

regulacyjnych dwudrogowych
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A.2. Poprawna definicja autorytetu ß’ zaworu

Otrzymamy bardziej spójnà definicj´ autorytetu zaworu, gdy odniesiemy straty ciÊnienia
na zaworze regulacyjnym dla przep∏ywu obliczeniowego do maksymalnego spadku
ciÊnienia na zaworze:

Przep∏yw w funkcji otwarcia zaworu, gdy ciÊnienie dyspozycyjne
zmienia si´ przy sta∏ym autorytecie ß.

Rysunek pokazuje, ˝e przy autorytecie zaworu ß’ bierze si´ pod uwag´ zniekszta∏cenie
charakterystyki zaworu. Nie jest to prawdziwe dla autorytetu ß, który jest definiowany 
w sposób tradycyjny. Zale˝noÊç pomi´dzy dwoma ró˝nymi autorytetami zaworu mo˝na
przedstawiç wzorem:

gdzie: Sq jest wspó∏czynnikiem nadprzep∏ywu. Sq ≥ 1 dla zaworu otwartego. Gdy przep∏yw
maksymalny jest równy przep∏ywowi obliczeniowemu ß = ß’. 

ZA¸ÑCZNIK A
Autorytet zaworów 

regulacyjnych dwudrogowych

40

∆p przy zaworze ca∏kowicie otwartym i przep∏ywie obliczeniowym
∆p przy pe∏nym zamkni´ciu

ß’ = 

ß = (Sq)2 . ß’
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Rys. Wp∏yw ograniczenia maksymalnego przep∏ywu za pomocà 
zaworu równowa˝àcego na charakterystyk´ zaworu regulacyjnego: 

a - teoretyczna, b - z zaworem równowa˝àcym BV, 
c - bez zaworu równowa˝àcego BV.

Czy zawór równowa˝àcy mo˝e byç zainstalowany szeregowo z zaworem regulacyjnym?
Nie jest mo˝liwe nabycie na rynku zaworu regulacyjnego, który mia∏by charakterystyk´

zgodnà z dok∏adnymi obliczeniami wartoÊci wspó∏czynnika Kv. W praktyce instalowane
zawory sà mniej lub bardziej przewymiarowane. W czasie rozruchu po „obni˝eniu noc-
nym”, gdy wi´kszoÊç zaworów regulacyjnych jest otwarta, nadprzep∏ywy w korzyst-
niejszych pod wzgl´dem hydraulicznym obiegach, powodujà powstawanie podprzep∏ywów
w innych miejscach instalacji. W zwiàzku z tym istotne jest, aby przep∏yw przez zawór reg-
ulacyjny by∏ ograniczany zaworem równowa˝àcym.

Powy˝szy rysunek pokazuje w jaki sposób taki rodzaj ograniczenia wp∏ywa na charak-
terystyk´ zaworu regulacyjnego. Bez zaworu równowa˝àcego, nadprzep∏yw przez
ca∏kowicie otwarty zawór regulacyjny, wyniesie 22%, a jego autorytet ß = 0,5 zgodnie 
z tradycyjnà definicjà autorytetu zaworu. Jest to jednak niepe∏na informacja o autorytecie
zaworu, poniewa˝ przep∏yw jest niew∏aÊciwy. 

Autorytet zaworu ß’ = 0.34 wskazuje na rzeczywiste zniekszta∏cenie charakterystyki
takiego zaworu. Autorytet ß’ jest taki sam dla przypadku z zaworem równowa˝àcym lub
bez tego zaworu i zale˝y g∏ównie od poczàtkowego doboru zaworu regulacyjnego.

Instalujàc zawór równowa˝àcy otrzymujemy w∏aÊciwy przep∏yw wody w warunkach
obliczeniowych i polepszamy charakterystyk´ zaworu regulacyjnego.

ZA¸ÑCZNIK A
Autorytet zaworów 

regulacyjnych dwudrogowych

41

%
140

130

120

110

100

90

80

70

60

50

40

30

20

10

0
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

%h

a

b

c

handbook_TA_1_Ela  29/5/02 13:54  Page 41



A.3.  Dobór zaworów regulacyjnych

Wspó∏czynnik Kv.
Zawór regulacyjny powoduje dodatkowe straty ciÊnienia w instalacji, które ograniczajà

przep∏yw wody do wymaganej wartoÊci. Przep∏yw wody zale˝y od ró˝nicy ciÊnieƒ na
zaworze:

gdzie: Kv - wspó∏czynnik przep∏ywu zaworu, � - g´stoÊç; dla wody � = 1000 kg/m3

w temperaturze 4 °C, a dla Êredniej temperatury wody 80 °C g´stoÊç ∆ = 970 kg/m3; 
∆p jest ró˝nicà ciÊnieƒ wyra˝anà w barach.

Maksymalnà wartoÊç Kv (Kvs) otrzymamy, gdy zawór jest ca∏kowicie otwarty. WartoÊç
ta odpowiada przep∏ywowi wody wyra˝onemu w m3/h przy spadku  ciÊnienia 1 bar. 

Zawory regulacyjne dobiera si´ tak, aby dla wartoÊci Kvs otrzymaç przep∏yw obliczeniowy
przy dopuszczalnym spadku ciÊnienia, gdy zawór pracuje w warunkach obliczeniowych.

Nie jest ∏atwo okreÊliç wartoÊç Kvs dla zaworu regulacyjnego, poniewa˝ dopuszczalne
ciÊnienie ró˝nicowe dla zaworu zale˝y od takich czynników jak:

• rzeczywista wysokoÊç podnoszenia pompy;
• straty ciÊnienia w przewodach i armaturze;
• straty ciÊnienia w odbiornikach.
Straty ciÊnienia zale˝à tak˝e od dok∏adnoÊci wykonania procedury równowa˝enia. 

W czasie projektowania instalacji oblicza si´ wartoÊci strat ciÊnienia i wielkoÊci
przep∏ywów dla ró˝nych elementów sk∏adowych instalacji - z punktu widzenia teorety-
cznego. Jednak w praktyce rzadko spotykane sà urzàdzenia, które majà bardzo dok∏adnie
okreÊlone charakterystyki. Projektant musi zwykle przyjmowaç wartoÊci standardowe dla
pomp, zaworów regulacyjnych i odbiorników ciep∏a. 

Zawory regulacyjne sà na przyk∏ad  dost´pne z wartoÊciami Kvs, które wzrastajà w
post´pie geometrycznym, zwanym szeregiem Reynard’a:

Kvs: 1.0; 1.6; 2.5; 4.0; 6.3; 10; 16;...

Ka˝da wartoÊç nast´pna jest o oko∏o 60% wi´ksza od wartoÊci poprzedniej. Jest prawie
niemo˝liwe dobranie zaworu regulacyjnego, który spowoduje powstanie dok∏adnie ˝àdanej
straty ciÊnienia rz´du 10 kPa dla warunków obliczeniowych. Mo˝e si´ bowiem zdarzyç, ˝e
zawór z najbli˝szà wi´kszà wartoÊcià Kvs spowoduje strat´ ciÊnienia tylko 4 kPa, podczas
gdy zawór z najbli˝szà ni˝szà wartoÊcià Kvs spowoduje strat´ ciÊnienia rz´du 26 kPa dla
przep∏ywu obliczeniowego.
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Wzory uwzgl´dniajàce przep∏yw, wspó∏czynnik Kv i ciÊnienie ∆p (�=1000 kg/m3)

W uzupe∏nieniu mo˝na podaç, ˝e pompy i odbiorniki ciep∏a sà cz´sto przewymiarowane
z tych samych powodów. Oznacza to, ˝e zawory regulacyjne doÊç cz´sto muszà pracowaç
w pobli˝u po∏o˝enia zamkni´cia, czego wynikiem jest niestabilna regulacja. Jest tak˝e
mo˝liwe, ˝e zawory te okresowo otwierajà si´ do wartoÊci maksymalnej, szczególnie 
w czasie rozruchu instalacji, powodujàc nadprzep∏ywy w pewnych cz´Êciach instalacji i
podprzep∏ywy w innych cz´Êciach. W zwiàzku z tym powinniÊmy zadaç pytanie:

Co zrobiç, gdy zawór regulacyjny jest przewymiarowany?
WyjaÊniliÊmy ju˝, ˝e nie mo˝emy dobraç dok∏adnie takiego zaworu regulacyjnego,

jakiego byÊmy sobie ˝yczyli.
Weêmy pod uwag´ przypadek z wymiennikiem ciep∏a o mocy 2000 W, który dobrano

przy spadku temperatury 20 K. Straty ciÊnienia w wymienniku wynoszà 6 kPa przy
przep∏ywie obliczeniowym, który wynosi 2000 x 0,86/20 = 86 l/h. Poniewa˝ ciÊnienie dys-
pozycyjne wynosi 32 kPa, a straty ciÊnienia w przewodach i na armaturze - 4 kPa, ró˝nica
ciÊnieƒ w wysokoÊci 22 kPa musi byç od∏o˝ona na zaworze regulacyjnym (32-6-4 = 22 kPa).
Wymagana wartoÊç wspó∏czynnika Kvs wynosi 0,183. 

Gdy najni˝sza dost´pna wartoÊç Kvs jest równa dla przyk∏adu 0,25, to przep∏yw b´dzie
wynosiç 104 l/h zamiast wymaganego przep∏ywu 86 l/h, co oznacza wzrost przep∏ywu 
o 21%. 

W uk∏adach o zmiennym przep∏ywie, ciÊnienie dzia∏ajàce na koƒcowe odbiorniki ciep∏a
jest zmienne, poniewa˝ straty ciÊnienia w przewodach zale˝à od przep∏ywu. Zawory regu-
lacyjne dobiera si´ na warunki obliczeniowe. Przy ma∏ych obcià˝eniach maksymalny
mo˝liwy przep∏yw wzroÊnie we wszystkich odbiornikach i nie b´dzie ryzyka powstania
podprzep∏ywów w niektórych odbiornikach. Istotnà sprawà jest unikanie nadprzep∏ywów 
w warunkach obliczeniowych, gdy wystàpi maksymalne zapotrzebowanie mocy.

a - Ograniczenie przep∏ywu za pomocà zaworu równowa˝àcego po∏àczonego szeregowo
Gdy przep∏yw przez otwarty zawór regulacyjny w warunkach obliczeniowych jest

wi´kszy od wartoÊci wymaganych, mo˝na zastosowaç zawór równowa˝àcy po∏àczony
szeregowo, aby ograniczyç ten przep∏yw. Nie zmienia to rzeczywistego autorytetu zaworu
regulacyjnego, natomiast mo˝na polepszyç charakterystyk´ zaworu (patrz strona 41).
Zawór równowa˝àcy jest tak˝e narz´dziem diagnostycznym i zaworem odcinajàcym.
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Zawór równowa˝àcy ogranicza przep∏yw przez zawór regulacyjny bez zmiany jego
autorytetu ß’.

b - Redukcja maksymalnego otwarcia zaworu
W celu skompensowania przewymiarowanego zaworu regulacyjnego, mo˝na ograniczyç

stopieƒ otwarcia zaworu. Rozwiàzanie to mo˝e mieç zastosowanie dla zaworów o charak-
terystyce sta∏oprocentowej, poniewa˝ maksymalna wartoÊç Kv mo˝e byç znacznie zre-
dukowana poprzez odpowiednie zmniejszenie maksymalnego otwarcia zaworu. Gdy
stopieƒ otwarcia zaworu zmniejszymy o 20%, maksymalna wartoÊç Kv zostanie zmniej-
szona o 50%. 

W praktyce równowa˝enie jest przeprowadzane za pomocà zaworów równowa˝àcych
po∏àczonych szeregowo przy ca∏kowicie otwartych zaworach regulacyjnych. Zawory
równowa˝àce nastawia si´ odpowiednio w ka˝dym obiegu, aby utrzymaç strat´ ciÊnienia 
w wysokoÊci 3 kPa przy przep∏ywie obliczeniowym. 

Stopieƒ otwarcia zaworu regulacyjnego jest wówczas ograniczany do momentu uzyska-
nia spadku ciÊnienia w wysokoÊci 3 kPa na zaworze równowa˝àcym. Gdy instalacja c.o.
zostaje zrównowa˝ona, wielkoÊç przep∏ywu odpowiada warunkom obliczeniowym. 

c - Redukcja przep∏ywu przy wykorzystaniu zaworu regulacyjnego ró˝nicy ciÊnieƒ 
po∏àczonego szeregowo

CiÊnienie ró˝nicowe przed zaworem regulacyjnym mo˝e byç stabilizowane zgodnie 
z rysunkiem przedstawionym poni˝ej.

Regulator ciÊnienia ∆p utrzymuje sta∏e ciÊnienie na zaworze regulacyjnym

Wybiera si´ odpowiednià nastaw´ zaworu ró˝nicy ciÊnienia STAP, aby otrzymaç
przep∏yw obliczeniowy przy ca∏kowicie otwartym zaworze regulacyjnym. W tym przypad-
ku zawór regulacyjny nigdy nie b´dzie przewymiarowany, a jego autorytet jest bliski
jednoÊci. Procedura równowa˝enia jest przedstawiona na stronie 10. 

ZA¸ÑCZNIK A
Autorytet zaworów 

regulacyjnych dwudrogowych

44

STAD

∆H

C

V

q

t s

t r

∆pV

STAM (STAD)

∆H

C

V

STAP

handbook_TA_1_Ela  29/5/02 13:54  Page 44



Praktyczne zasady równowa˝enia
Je˝eli przy odbiornikach ciep∏a zainstalujemy zawory regulacyjne dwudrogowe, to

wi´kszoÊç zaworów regulacyjnych b´dzie zamkni´ta lub prawie zamkni´ta przy ma∏ych
obcià˝eniach. Poniewa˝ przep∏yw wody jest wtedy niewielki, straty ciÊnienia w prze-
wodach i na armaturze sà wi´c do pomini´cia. Ca∏kowita wysokoÊç podnoszenia pompy
oddzia∏uje na zawory regulacyjne, które muszà to ciÊnienie zd∏awiç. Ten wzrost ciÊnienia
powoduje trudnoÊci w regulacji przy ma∏ych przep∏ywach, poniewa˝ rzeczywista wartoÊç
autorytetu ß’ ulega znacznej redukcji. 

Za∏ó˝my, ˝e dobrano zawór regulacyjny na straty ciÊnienia wynoszàce 4% wysokoÊci
podnoszenia pompy. Gdy instalacja pracuje przy ma∏ych przep∏ywach, to ciÊnienie na
zaworze regulacyjnym wzrasta od 4 do prawie 100%. Ró˝nica ciÊnieƒ jest zatem
pomno˝ona przez 25. Dla takiego samego otwarcia zaworu wszystkie przep∏ywy nale˝y
pomno˝yç przez 5 (√25 = 5). 

Praca zaworu jest wymuszona w pobli˝u po∏o˝enia zamkni´cia. Mo˝e to powodowaç
g∏oÊnà prac´ zaworu i niestabilnoÊç regulacji, poniewa˝ w nowych warunkach pracy zawór
jest przewymiarowany 5-krotnie.

Jest to mi´dzy innymi powód dla którego niektórzy zalecajà, aby w czasie projektowa-
nia instalacji centralnego ogrzewania, obliczeniowa strata ciÊnienia na zaworach regula-
cyjnych by∏a co najmniej równa 25% wysokoÊci podnoszenia pompy. Wówczas przy
ma∏ych obcià˝eniach wspó∏czynnik przep∏ywu, spowodowany przewymiarowaniem
zaworu, nie przekroczy wartoÊci 2.

Nie zawsze mo˝liwy jest dobór zaworu regulacyjnego w taki sposób, aby pracowa∏ on
przy tak du˝ych ró˝nicach ciÊnienia bez ha∏asu. Jest tak˝e trudno dobraç tak ma∏y zawór,
aby spe∏ni∏ powy˝sze kryterium, gdy stosuje si´ odbiorniki ciep∏a o ma∏ej mocy. W zwiàzku
z tym zmiany ciÊnienia w êródle ciep∏a powinny byç ograniczane, np. poprzez zamon-
towanie pompy w obiegu wtórnym. 

Uwzgl´dniajàc powy˝sze uwagi, przy doborze zaworów regulacyjnych dwudrogowych
powinniÊmy spe∏niç nast´pujàce warunki:

1. Gdy instalacja pracuje w normalnych warunkach, przep∏yw przez ca∏kowicie otwarty
zawór regulacyjny musi byç przep∏ywem obliczeniowym. Je˝eli przep∏yw jest wi´kszy od
obliczeniowego, zawór równowa˝àcy po∏àczony szeregowo ogranicza wielkoÊç tego
przep∏ywu. Autorytet zaworu rz´du 0,30 jest wówczas mo˝liwy do przyj´cia przy regula-
torze typu PI. Gdy autorytet zaworu jest mniejszy, dany zawór regulacyjny powinien byç
zastàpiony mniejszym zaworem.

2. Nale˝y dobraç takà pomp´, aby straty ciÊnienia na zaworach regulacyjnych dwudro-
gowych wynosi∏y co najmniej 25% wysokoÊci podnoszenia pompy.

Dla regulatorów typu dwupo∏o˝eniowego problem autorytetu zaworu jest bez znaczenia,
poniewa˝ zawór regulacyjny jest albo otwarty albo zamkni´ty. W zwiàzku z tym charak-
terystyka zaworu nie ma wi´kszego znaczenia. W takim wypadku przep∏yw jest regu-
lowany bez wi´kszych ograniczeƒ za pomocà zaworu równowa˝àcego, zamontowanego 
w obiegu szeregowo.
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B.1.  Funkcja mieszania

Zawór trójdrogowy, wykorzystywany jako zawór mieszajàcy, mo˝e zasilaç instalacj´
przy sta∏ym przep∏ywie i zmiennej temperaturze wody zasilajàcej. 

Woda o temperaturze tp w obiegu pierwotnym jest mieszana z wodà powrotnà o tem-
peraturze tr w takiej proporcji, aby otrzymaç wymaganà temperatur´ wypadkowà ts. 

Zawór trójdrogowy w funkcji mieszania

Gdy otwiera si´ przelot E, przelot L zamyka si´ w takiej samej proporcji. Trzeci wspól-
ny przelot pozostaje otwarty. Gdy przelot E jest zamkni´ty, zawór trójdrogowy jest
zamkni´ty i nie mo˝na uzyskaç ˝adnej energii z obiegu pierwotnego. Temperatura ts jest
wówczas równa temperaturze tr, która stopniowo wyrównuje si´ do Êredniej temperatury 
w pomieszczeniu. 

Za pomocà zaworu równowa˝àcego STAD-2 mo˝na ustawiç przep∏yw do wymaganej
wartoÊci. OpornoÊç hydrauliczna, równa opornoÊci êród∏a G, musi byç wywo∏ana w prze-
wodzie obejÊciowym za pomocà zaworu STAD-3 w celu uzyskania takiego samego
przep∏ywu wody qs bez wzgl´du na to, czy zawór trójdrogowy jest otwarty czy te˝
zamkni´ty. W takim przypadku zawór trójdrogowy jest zrównowa˝ony. 

Autorytet zaworu trójdrogowego
Zastàpimy zawór trójdrogowy dwoma zaworami dwudrogowymi, pracujàcymi przeciw-

stawnie. Otrzymamy wówczas takà samà funkcj´ mieszajàcà.

Zawór trójdrogowy mo˝e byç zastàpiony przez dwa zawory dwudrogowe,
pracujàce przeciwstawnie
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Przelot VE pe∏ni funkcj´ regulacyjnà zaworu. Spadek ciÊnienia na zaworze dla
przep∏ywu obliczeniowego wynosi ∆pV. Je˝eli przep∏yw qs w obiegu instalacji jest sta∏y, 
to wysokoÊç ciÊnienia H na pompie jest sta∏a, poniewa˝ sta∏e sà straty ciÊnienia w danym
obiegu. W wyniku tego ciÊnienie ∆pDC jest sta∏e. CiÊnienie to dzia∏a na zawór VE, gdy jest
on zamkni´ty. Zgodnie z definicjà, autorytet zaworu równy jest stosunkowi ciÊnieƒ ∆p przy
otwartym i zamkni´tym zaworze. Zatem:

ß’ = =

Autorytet ten jest równy lub wi´kszy od 0,5, gdy ∆pV > ∆pG. Oznacza to, ˝e strata
ciÊnienia na zaworze trójdrogowym musi byç co najmniej równa stratom ciÊnienia w obiegu
o zmiennym przep∏ywie G, z uwzgl´dnieniem strat ciÊnienia w przewodach. 

Schemat na poni˝szym rysunku daje sta∏à wartoÊç przep∏ywu w êródle ciep∏a przy zain-
stalowaniu zaworu trójdrogowego, którego autorytet jest bliski jednoÊci.

ObejÊcie AB i pompa w obiegu pierwotnym mogà zapewniç sta∏à wartoÊç przep∏ywu 
w êródle ciep∏a przy zaworze trójdrogowym z autorytetem zaworu bliskim jednoÊci.

W rzeczywistoÊci zawór trójdrogowy przepuszcza wod´ do przewodu obejÊciowego AB,
który tworzy faktycznie pozorne êród∏o bez strat ciÊnienia. Autorytet zaworu trójdro-
gowego jest nast´pujàcy:

ß’ = 

Poniewa˝ straty ciÊnienia ∆pDBAE sà ma∏e, autorytet zaworu regulacyjnego jest bliski
jednoÊci.
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B.2.  Funkcja rozdzia∏u przep∏ywów

Przy stosowaniu zaworu trójdrogowego jako rozdzielajàcego przep∏ywy, zawór ten
mo˝e zapewniaç w obiegu instalacji c.o. zmienny przep∏yw i sta∏à temperatur´ zasilania,
utrzymujàc praktycznie sta∏y przep∏yw wody w obiegu pierwotnym. 

Zawór trójdrogowy jako rozdzielajàcy przep∏ywy

Przep∏yw pierwotny jest przekazywany przez wylot E zaworu trójdrogowego lub przez
wylot L do przewodu obejÊciowego. W praktyce przep∏yw ten jest sta∏y. Zawór
równowa˝àcy STAD-1, zainstalowany na przewodzie o sta∏ym przep∏ywie, ogranicza
przep∏yw wytwarzajàc sta∏à wartoÊç strat ciÊnienia. 

Poniewa˝ zawór trójdrogowy jest stosowany w uk∏adzie rozdzielczym w celu utrzymania
sta∏ego przep∏ywu w obiegu pierwotnym i zapobie˝enia wzajemnemu oddzia∏ywaniu
pomi´dzy obiegami, to powstaje problem spe∏nienia tych wymagaƒ w sposób zadawalajàcy.

Mo˝e byç to spe∏nione przez zamontowanie zaworu równowa˝àcego STAD-3 na
obejÊciu w celu wytworzenia spadku ciÊnienia równowa˝nego stratom na odbiorniku C
przy takim samym przep∏ywie. W ten sposób przep∏yw w obiegu pierwotnym nie zmieni
si´, gdy wyloty E lub L zaworu trójdrogowego sà ca∏kowicie otwarte, poniewa˝ opornoÊci
hydrauliczne po∏àczone szeregowo z tymi wylotami (portami) majà takà samà wartoÊç.

Najwa˝niejszym zaworem równowa˝àcym jest zawór STAD-1. Zawór STAD-3 mo˝na
pominàç, gdy ciÊnienie ∆pC < 0,25 ∆H. 

ZA¸ÑCZNIK B
Autorytet zaworów 

regulacyjnych trójdrogowych
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Uwaga:
Zawory trójdrogowe sà zwykle przeznaczone do pe∏nienia funkcji mieszania: dwa

wejÊcia i jedno wyjÊcie. Stosowanie tych zaworów dla rozdzia∏u przep∏ywów, tj. przy jed-
nym wejÊciu i dwóch wyjÊciach, powoduje cyrkulacj´ wody przez zawór w kierunku prze-
ciwnym do planowanego. Przep∏ywy odwrotne mogà czasami prowadziç do nadmiernego
ha∏asu i drgania zaworu.

Uk∏ad z rozdzia∏em przep∏ywów 
przy zastosowaniu zaworu trójdrogowego mieszajàcego

Powy˝szy rysunek pokazuje, ˝e zawór mieszajàcy trójdrogowy spe∏nia funkcj´ rozdzia∏u
przep∏ywów, gdy zamontujemy go na przewodzie powrotnym. Zapewnia on te same funkcje,
gdy przestrzegany jest w∏aÊciwy kierunek cyrkulacji wody przez zawór.

W obu przypadkach autorytet zaworu wynosi:

ß’ = 

Aby otrzymaç autorytet zaworu równy co najmniej 0,5, strata ciÊnienia na zaworze trój-
drogowym musi byç równa lub wi´ksza od strat ciÊnienia w odbiorniku C.

ZA¸ÑCZNIK B
Autorytet zaworów 

regulacyjnych trójdrogowych
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W pewnych przypadkach modulowany zawór nadmiarowo-upustowy BPV instaluje si´
w celu zapewnienia minimalnego przep∏ywu, zapewniajàcego bezpiecznà prac´ pompy
(patrz rysunek). 

Gdy minimalny przep∏yw stanowi np. 10% przep∏ywu obliczeniowego, wówczas straty
ciÊnienia na zaworze równowa˝àcym STAD-2 wynoszà tylko 1% strat ciÊnienia przy
przep∏ywie obliczeniowym. Zwykle jest to zbyt ma∏a wartoÊç, aby mo˝na by∏o zmierzyç jà
dok∏adnie. Powstaje zatem pytanie: w jaki sposób mo˝emy zmierzyç tak ma∏e przep∏ywy
jak qsmin? 

W tym celu mo˝na zastosowaç nast´pujàca metod´:

a) OkreÊliç jakà wielkoÊç nastawy nale˝y ustawiç na zaworze STAD-2, aby strata
ciÊnienia wynios∏a 3 kPa dla minimalnego przep∏ywu przez pomp´ qsmin,
wynoszàcego np. 10% przep∏ywu obliczeniowego. W tym celu nale˝y stosowaç
przyrzàd CBI lub nomogram TA dla znalezienia w∏aÊciwej nastawy zaworu.

b) Nastawiç wst´pnie zawór STAD-2. Zamknàç zawory dwudrogowe.

c) Otwieraç powoli zawór BPV a˝ do uzyskania minimalnego przep∏ywu przez pomp´
qsmin na zaworze STAD-2.

d) Ponownie otworzyç zawór STAD-2 do zadanego wczeÊniej po∏o˝enia.

Gdy zamknà si´ zawory regulacyjne przy odbiornikach ciep∏a, a przep∏yw qs spadnie
poni˝ej okreÊlonego przep∏ywu minimalnego qsmin, zawór BPV otworzy si´. Zawór ten
b´dzie kierowaç przez obejÊcie przep∏yw qsmin tak d∏ugo, jak d∏ugo przep∏yw qs przez
zawory regulacyjne, zamontowane przy odbiorniku b´dzie ni˝szy od qsmin. 

Metod´ t´ mo˝na stosowaç tylko wtedy, gdy urzàdzenie do pomiaru przep∏ywu jest
urzàdzeniem opartym na regulowanej kryzie, jak np. zawór równowa˝àcy typu STAD.

ZA¸ÑCZNIK C
Jak ustawiç zawór BPV, aby zapewniç

minimalny przep∏yw przez pomp´
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Autorytet: Patrz Za∏àcznik A - zawory dwudrogowe i Za∏àcznik B - zawory trójdrogowe,
przedstawione w niniejszym Poradniku.

Automatyczny: Wykonujàcy pewne okreÊlone dzia∏ania bez udzia∏u cz∏owieka.

Charakterystyka zaworu: Jest to zale˝noÊç pomi´dzy przep∏ywem wody przez zawór 
a stopniem jego otwarcia przy za∏o˝eniu, ˝e spadek ciÊnienia na zaworze pozostanie sta∏y.
Przep∏yw wody przez zawór i stopieƒ otwarcia zaworu wyra˝ane sà w procentach wartoÊci
maksymalnych.

CiÊnienie ca∏kowite: Suma ciÊnienia statycznego i ciÊnienia dynamicznego w rozpatry-
wanym punkcie instalacji.

EQM: Sta∏oprocentowa charakterystyka zaworu, zmodyfikowana w celu unikni´cia
nieciàg∏oÊci przep∏ywu w pobli˝u po∏o˝enia zamkni´cia.

Interfejs: Jest to punkt, w którym spotykajà si´ dwa obiegi i gdzie nast´puje wymiana
energii. Obiegi te sà rozró˝niane przez nazywanie jednego z nich obiegiem pierwotnym, 
a drugiego - wtórnym. Energia jest przekazywana z obiegu pierwotnego do obiegu
wtórnego w warunkach normalnej pracy uk∏adu.

Klimat wewn´trzny: Klimat wewn´trzny w pomieszczeniu jest okreÊlony przez zbiór 
zmiennych fizycznych (temperatura otoczenia, promieniowanie powierzchni, pr´dkoÊç
przep∏ywu powietrza, wilgotnoÊç wzgl´dna), które w po∏àczeniu dajà poczucie komfortu
cieplnego lub jego brak. 

NiestatecznoÊç (niestabilnoÊç): Obwód regulacji jest nazywany niestabilnym, gdy regu-
lowane wielkoÊci fizyczne ciàgle oscylujà, bez ustalenia pozycji równowagi. Poza
obcià˝eniami ekstremalnymi (zero lub maksimum), regulator dwupo∏o˝eniowy typu
„w∏àcz-wy∏àcz” jest regulatorem niestabilnym.

Obieg (obwód): Pewna liczba elementów uk∏adu hydraulicznego, po∏àczonych przewoda-
mi, tworzàcymi uk∏ad zamkni´ty, przez które mo˝e przep∏ywaç ciecz transportujàca zwyk-
le energi´.

Obwód regulacyjny: Zamkni´ty obwód zawierajàcy czujnik, regulator, element wykon-
awczy i uk∏ad regulacji w celu utrzymania pewnych wielkoÊci fizycznych na okreÊlonym
poziomie.

Odbiornik (odbiornik koƒcowy): Dowolne urzàdzenie, które poÊrednio lub bezpoÊrednio
przekazuje ciep∏o lub zimno do pomieszczenia (grzejnik, nagrzewnica, ch∏odnica).

Podnoszenie pompy: Ró˝nica ciÊnieƒ wytwarzana przez pomp´, wykorzystywana 
w ró˝nych instalacjach dla wymuszenia cyrkulacji wody lub innej cieczy. Zwykle jest ono
wyra˝ane w jednostkach wysokoÊci s∏upa cieczy, np. wody.

Równowa˝enie: proces pomiaru i regulacji przep∏ywów w celu otrzymania projektowych

ZA¸ÑCZNIK D
Definicje
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przep∏ywów w uk∏adzie hydraulicznym. 

Ró˝nica ciÊnieƒ: Ró˝nica ciÊnieƒ pomierzona pomi´dzy dwoma punktami.
Spadek ciÊnienia (straty ciÊnienia): Strata ciÊnienia spowodowana tarciem na d∏ugoÊci
przewodu lub oporami miejscowymi, np. na armaturze, przez którà przep∏ywa ciecz.

Spadek lub przyrost temperatury: Ró˝nica temperatur cieczy, mierzona pomi´dzy wodà
zasilajàcà a powrotnà w êródle ciep∏a albo koƒcowym odbiorniku ciep∏a.  Bardziej ogólna
definicja podaje to jako ró˝nic´ temperatur pomi´dzy dwoma punktami w instalacji c.o. 

„Total balancing” - pe∏ne równowa˝enie: Ogólna koncepcja majàca na celu stworzenie
optymalnych warunków klimatu wewn´trznego, przez zastosowanie procedury dyna-
micznego równowa˝enia przep∏ywów w instalacji. Procedura ta uwzgl´dnia pi´ç nast´pujà-
cych kroków:
1. Sprawdzenie zgodnoÊci obliczeƒ hydraulicznych z zasadami równowa˝enia. 
2. Optymalny dobór automatyki i charakterystyk elementów wykonawczych (zaworów 

regulacyjnych) do regulowanych obiektów. 
3. Zapewnienie zaworom regulacyjnym w∏aÊciwych warunków pracy.
4. Praktyczne uzyskanie przep∏ywów projektowych przez koƒcowe odbiorniki ciep∏a 

dla warunków obliczeniowych i przep∏ywów bliskich projektowym dla pozosta∏ych 
przypadków. 

5. Zapewnienie zgodnoÊci przep∏ywów pomi´dzy êród∏em a odbiornikami. 

WartoÊç nastawy: Stosowana w obiegach regulowanych instalacji c.o. i okreÊlana zwykle
przez u˝ytkownika, dla osiàgni´cia danego celu. Wymagany jest regulator dla utrzymania
pewnej wielkoÊci fizycznej zgodnie z wartoÊcià nastawionà bez wzgl´du na zaburzenia,
które mogà wp∏ywaç na regulowany uk∏ad. 

WartoÊç obliczeniowa (wartoÊç projektowa): èród∏o ciep∏a, instalacja grzewcza lub
ch∏odnicza jest projektowana przy uwzgl´dnieniu pewnych warunków i przyj´ciu
okreÊlonych wartoÊci dla zmiennych, które podlegajà regulacji, a tak˝e warunków
zewn´trznych oraz temperatury zasilania i powrotu. Wszystkie te wartoÊci, stosowane 
w obliczeniach instalacji, sà tzw. wartoÊciami obliczeniowymi albo projektowymi. Sà one
oznaczane za pomocà indeksu „c” (od s∏owa ang. „calculation”).

Wzajemne oddzia∏ywanie (interakcja): Mówimy, ˝e dwa obiegi oddzia∏ujà na siebie
wzajemnie, gdy zmiany przep∏ywu wody w jednym obiegu wp∏ywajà na zmiany przep∏ywu
wody w drugim obiegu.

Zawór nadmiarowo-upustowy:
Automatyczny zawór upustowy, który otwiera si´ proporcjonalnie do wzrostu ciÊnienia
ponad ustalonà wartoÊç dopuszczalnà. Mo˝e on pe∏niç jednà, dwie lub trzy nast´pujàce
funkcje:
(1) stabilizuje ciÊnienie przed zaworami regulacyjnymi;
(2) zapewnia minimalny przep∏yw wody przez pomp´;
(3) ogranicza spadki i przyrosty temperatury wody w przewodach.

ZgodnoÊç (kompatybilnoÊç): Dwa obiegi sà zgodne (kompatybilne) pod wzgl´dem
hydraulicznym, gdy przep∏ywy wody w ka˝dym z obiegów sà tak dobrane, aby otrzymaç 
w pomieszczeniach wymagane temperatury.
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