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Zasadniczym celem projektowania instalacji grzewczych i klimatyzacyjnych jest zapewnie-
nie odpowiednich warunków mikroklimatu wewnàtrz pomieszczeƒ. Praktyka dowodzi jed-
nak, ˝e ten cel nie zawsze udaje si´ osiàgnàç nawet w nowych budynkach, w których zas-
tosowano nowoczesne urzàdzenia grzewcze i klimatyzacyjne sterowane zaawansowanymi
technologicznie regulatorami. Mo˝na przy tym zaobserwowaç nast´pujàce problemy:

1. Zadana temperatura nie jest osiàgana we wszystkich pomieszczeniach szczególnie przy
du˝ych zmianach obcià˝enia.

2. Temperatura wewn´trzna oscyluje wokó∏ wartoÊci zadanej pomimo zastosowania
nowoczesnych regulatorów. Wahania temperatury wyst´pujà przy niskich i Êrednich
obcià˝eniach. 

3. Pomimo zapasu mocy w êródle, niemo˝liwe jest uzyskanie mocy nominalnej we wszys-
tkich odbiornikach, co jest szczególnie widoczne podczas uruchamiania instalacji lub po
tzw. obni˝eniu nocnym wzgl´dnie sobotnio-niedzielnym. 

Problemy tego rodzaju wyst´pujà doÊç cz´sto, poniewa˝ zawory regulacyjne nie
zapewniajà odpowiednich przep∏ywów. Zastosowana automatyka regulacyjna mo˝e pra-
cowaç efektywnie tylko wtedy, gdy osiàgalne sà przep∏ywy obliczeniowe /projektowe/ 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 warunków
obliczeniowych za pomocà odpowiednich zaworów równowa˝àcych, zamontowanych
zarówno po stronie êród∏a, jak i systemu rozdzielczego.

Nale˝y przestrzegaç spe∏nienia nast´pujàcych warunków:

1. Jednostki produkujàce ciep∏o muszà byç zrównowa˝one w celu uzyskania przep∏ywów
obliczeniowych 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 oraz powodujà k∏opoty w regulacji. 
2. Przep∏ywy nale˝y równowa˝yç tak˝e w systemach rozdzielczych, aby zapewniç we
wszystkich odbiornikach przep∏ywy obliczeniowe niezale˝nie od stopnia obcià˝enia insta-
lacji. 
3. Nale˝y zrównowa˝yç obwody regulacyjne, aby doprowadziç do w∏aÊciwych warunków
pracy dla zaworów regulacyjnych i dopasowania przep∏ywów po stronie pierwotnej i
wtórnej.
4. Równowa˝enie instalacji przy wykorzystaniu r´cznych zaworów równowa˝àcych daje
mo˝liwoÊci wykrycia wi´kszoÊci nieprawid∏owoÊci dotyczàcych zagadnieƒ
hydraulicznych, a tak˝e pozwala okreÊliç przewymiarowanie pompy, które mo˝na skory-
gowaç, co przyczyni si´ do optymalizacji kosztów pompowania. 
5. Do zrównowa˝onej hydraulicznie instalacji mo˝na wykorzystywaç regulator g∏ówny lub
regulator z funkcjà optymizatora, gdy wszystkie pomieszczenia reagujà tak samo na zmia-
ny temperatury. Je˝eli Êrednia temperatura wewn´trzna w pomieszczeniu ró˝ni si´ od
wartoÊci obliczeniowej z powodu braku zrównowa˝enia hydraulicznego instalacji c.o., to
nale˝y pami´taç, ˝e pogorszà si´ warunki mikroklimatu, których poprawa mo˝e byç kosz-
towna.

1. Dlaczego równowa˝ymy przep∏ywy?
(Wi´cej na ten temat w Za∏àczniku F)
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Rys.1.1: Zu˝ycie energii (ogrzewanie i ch∏odzenie) w zale˝noÊci od Êredniej temperatury
wewn´trznej w pomieszczeniu.

Dlaczego Êrednia temperatura wewn´trzna jest wy˝sza w przypadku instalacji, która nie jest
zrównowa˝ona? W okresie niskich temperatur zewn´trznych pomieszczenia usytuowane
bli˝ej êród∏a ciep∏a (kocio∏, w´ze∏ cieplny) sà cz´sto przegrzewane, podczas gdy
pomieszczenia po∏o˝one na wy˝szych kondygnacjach sà zbyt ch∏odne. W takiej sytuacji
mieszkaƒcy wymuszajà podwy˝szenie temperatury zasilania ca∏ego budynku, a wówczas
lokatorzy mieszkajàcy na wy˝szych pi´trach przestajà narzekaç, a lokatorzy mieszkajàcy na
ni˝szych pi´trach otwierajà okna. W okresie lata, kiedy b´dziemy mieli do czynienia z kli-
matyzacjà, powietrze b´dzie ch∏odniejsze w pomieszczeniach usytuowanych bli˝ej stacji
klimatyzacyjnej, a zbyt ciep∏o b´dzie na wy˝szych pi´trach.

W pojedynczym pomieszczeniu temperatura wewn´trzna o jeden stopieƒ wy˝sza lub o jeden
stopieƒ ni˝sza od temperatury w pozosta∏ych pomieszczeniach rzadko wp∏ywa na tzw. warunki
komfortu cieplnego jak równie˝ koszty zu˝ytej energii. Je˝eli jednak niew∏aÊciwa jest Êrednia
temperatura wewn´trzna w budynku, to ma to znaczàcy wp∏yw na wzrost kosztów ogrzewania.
Ârednia temperatura wewn´trzna w budynku wy˝sza o jeden stopieƒ ponad zadane 20°C
powoduje wzrost kosztów ogrzewania co najmniej o 8% w Europie Ârodkowej i o 12% 
w Europie Po∏udniowej. Podczas ch∏odzenia w okresie letnim, jeden stopieƒ poni˝ej zadanych
23°C powoduje wzrost kosztów klimatyzacji o 15% w krajach europejskich (rys.1.1).

Systemy grzewczo-wentylacyjne projektuje si´ dla warunków obliczeniowych, odpowiadajà-
cych maksymalnemu obcià˝eniu. Je˝eli êród∏o ciep∏a (ch∏odu) nie mo˝e zapewniç pe∏nej mocy
we wszystkich obiegach instalacji z powodu braku zrównowa˝enia hydraulicznego w warunkach
obliczeniowych (projektowych), to instalacja taka nie jest poprawnie zaprojektowana.

Zawory regulacyjne sà ca∏kowicie otwarte, gdy wymagana jest pe∏na moc i nie mogà
wówczas regulowaç przep∏ywów. Poza tym zawory regulacyjne sà zwykle przewymia-
rowane i nie mogà one braç udzia∏u w równowa˝eniu instalacji. W takiej sytuacji niezb´dne
jest hydrauliczne zrównowa˝enie instalacji.

Ka˝dego dnia, po nocnym obni˝eniu, wymagane jest dostarczenie pe∏nej mocy w celu
spe∏nienia warunków komfortu cieplnego. Prawid∏owo zrównowa˝ona instalacja wyrównu-
je temperatur´ wewn´trznà bardzo szybko. Je˝eli nastàpi to 30 minut wczeÊniej, to
zaoszcz´dzimy 6% energii zu˝ytej w ciàgu dnia. Stanowi to bardzo cz´sto wi´kszà wartoÊç
ni˝ wszystkie koszty pompowania w ciàgu jednej doby. 

Bardzo wa˝nà sprawà jest skompensowanie przewymiarowanej pompy. Do wykrycia
stopnia przewymiarowania pompy mogà byç wykorzystane zawory równowa˝àce. W cza-
sie procesu równowa˝enia pokazane sà zbyt du˝e ciÊnienia przed pompà na zaworach
równowa˝àcych. Nale˝y wówczas skorygowaç ten b∏àd przewymiarowania poprzez
redukcj´ pr´dkoÊci obrotowej pompy lub wywa˝enie wirnika.

Równowa˝enie hydrauliczne wymaga stosowania w∏aÊciwych urzàdzeƒ w celu
poprawnego przeprowadzenia tego procesu. Najbardziej nadaje si´ do tego r´czny zawór
równowa˝àcy, który pozwala otrzymaç prawid∏owe przep∏ywy dla warunków
obliczeniowych. 

1. Dlaczego równowa˝ymy przep∏ywy?
(Wi´cej na ten temat w Za∏àczniku F)
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Do wykonania równowa˝enia niezb´dne 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, umo˝liwiajàcej pomiar
przep∏ywu, z cechami r´cznego zaworu regulacyjnego, umo˝liwiajàcego odczyt i blokad´
nastawy.

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 parametrów
klimatu wewn´trznego, ró˝nice w wielkoÊci zaoszcz´dzonej energii i wreszcie ró˝nice w
nak∏adach pracy, które trzeba ponieÊç na fizyczne wykonanie równowa˝enia instalacji.

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

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

Zawory równowa˝àce i urzàdzenia kryzujàce

• Dok∏adnoÊç pomiaru przep∏ywu dla zaworów równowa˝àcych lepsza ni˝ � 5%, 
a dla kryz d∏awiàcych lepsza ni˝ � 3%.

• Zawory o Êrednicy do 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 wykonaniach: z gwintem wewn´trznym, 
ko∏nierzowe, z koƒcówkami do spawania lub lutowania, z koƒcówkami rowkowanymi 
i ze z∏àczkami zaciskowymi.

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

2. Niezb´dne urzàdzenia
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Zawór równowa˝àcy STAD
o Êrednicach od 15 do 50 mm

Zawór równowa˝àcy STAF
o Êrednicach 20 do 300 mm

Zawór ró˝nicy ciÊnieƒ STAP
o Êrednicach 15 do 50 mm

(100 mm)



Zawór ró˝nicy ciÊnieƒ

• WielkoÊç nastaw w zakresie 10 do 80 kPa (160 kPa).
• Maksymalny spadek ciÊnienia na zaworze 250 kPa
• S∏u˝y do stabilizacji ciÊnienia ró˝nicowego 

przed zaworami regulacyjnymi oraz w obwodach 
regulacyjnych instalacji c.o.

Przyrzàd pomiarowy 
Pomiary parametrów hydraulicznych instalacji wymagane
sà w celu poznania rzeczywistego przep∏ywu i osiàgni´cia
przep∏ywu obliczeniowego (projektowego), a tak˝e w celu
okreÊlenia wielkoÊci ciÊnienia ró˝nicowego, które powinno
wyst´powaç w poszczególnych cz´Êciach instalacji. Do
tego celu s∏u˝y mi´dzy innymi przyrzàd pomiarowy, który
jest tak˝e doskona∏ym narz´dziem diagnostycznym,
pomocnym w znajdowaniu usterek w ró˝nych systemach
hydraulicznych oraz mo˝e s∏u˝yç do analizy dzia∏ania
ca∏ego systemu. 

Przyrzàd pomiarowy CBI firmy TA Hydronics
posiada wszystkie niezb´dne cechy spe∏niajàce powy˝sze
wymagania, to jest:
• Umo˝liwia pomiary i rejestracj´ ciÊnienia ró˝nicowego, przep∏ywu i temperatury na 

zaworach STAD, STAF, STAP/STAM i innych zaworach firmy TA Hydronics.
• Jest zaprogramowany do okreÊlenia nastaw zaworów przy równowa˝eniu hydraulicz-

nym, prowadzonym zarówno metodà TA jak i TA Balance.
• Posiada dwukierunkowà komunikacj´ z PC.
• Dokonuje korekcji obliczeƒ dla mediów niezamarzajàcych.
• Cechuje go du˝a pojemnoÊç pami´ci, pozwalajàca przechowywaç dane 1000 zaworów 

i 24000 wartoÊci rejestrowanych.
• Wyposa˝ony jest w graficzny wyÊwietlacz, zapewniajàcy mo˝liwoÊç nadawania nazw

literowych instalacjom i zaworom.

Zawór nadmiarowo-upustowy
W systemach o zmiennych przep∏ywach mo˝na zas-
tosowaç zawór nadmiarowo-upustowy firmy TA typu
BPV, który realizuje nast´pujàce funkcje:

• zapewnienie minimalnego przep∏ywu dla bezpiecznej 
pracy pompy;

• redukcja spadku temperatury w przewodach instalacji;

• stabilizacja ciÊnienia ró˝nicowego przed odbiornikami 
ciep∏a.

Zawór typu BPV posiada funkcj´ pe∏nego zamykania i p∏ynnà nastaw´ wartoÊci zadanej 
w granicach 10-60 kPa. Dost´pne Êrednice zaworu wynoszà 15 do 32 mm (1/2“ do 1 1/4)“. 

2. Niezb´dne urzàdzenia
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Równowa˝enie przep∏ywów wody powinno byç przeprowadzone po odpowiednim ustawieniu
urzàdzeƒ regulacyjnych.

Procedur´ równowa˝enia nale˝y przygotowaç bardzo starannie. Zapewni to lepsze wyniki
koƒcowe, uzyskane w krótszym czasie.

Nale˝y przygotowaç schematy ca∏ej instalacji i przeanalizowaç je szczegó∏owo w celu
dobrego zrozumienia zasad jej funkcjonowania. Nale˝y tak˝e przeprowadziç wizj´ lokalnà
dla unikni´cia straty czasu przy rozwiàzywaniu problemów praktycznych , jak np. poszuki-
wanie kluczy do zamkni´tych pomieszczeƒ, czy te˝ próby zidentyfikowania nie ist-
niejàcego zaworu równowa˝àcego. Instrukcje szczegó∏owe przedstawiono w Za∏àczniku E.

3.1. Planowanie procedury równowa˝enia 

Dok∏adna analiza projektu ca∏ej instalacji
Nale˝y zapoznaç si´ z rysunkami instalacji w celu zrozumienia ca∏ego projektu 

i zasad dzia∏ania systemu. Trzeba zidentyfikowaç obwody regulacyjne i uk∏ady rozdzielcze
wraz z zaworami równowa˝àcymi. Nale˝y podzieliç ca∏y uk∏ad na modu∏y, zgodnie z punk-
tem 3.2.

W uk∏adach rozdzielczych czteroprzewodowych powinno si´ przygotowaç od-
dzielne rysunki dla instalacji grzewczych i ch∏odniczych. Czasami dobrym rozwiàzaniem
mo˝e byç wykreÊlenie schematu obiegu g∏ównego z pomini´ciem wszystkich szczegó∏ów,
które nie dotyczà zagadnienia równowa˝enia przep∏ywów.

Wybór odpowiedniej metody równowa˝enia
Je˝eli przep∏yw wody zostanie nastawiony za pomocà zaworu równowa˝àcego, to zmienià
si´ straty ciÊnienia na zaworze i w przewodzie. Zmienià si´ tak˝e ciÊnienia ró˝nicowe na
pozosta∏ych zaworach równowa˝àcych. Ka˝da zmiana przep∏ywu powoduje zaburzenie
przep∏ywu na wyregulowanych ju˝ zaworach, poniewa˝ poszczególne obiegi sà interak-
cyjne, czyli wzajemnie na siebie oddzia∏ujà. Podstawowa ró˝nica pomi´dzy poszczególny-
mi metodami równowa˝enia polega na tym, w jaki sposób kompensuje si´ wzajemne od-
dzia∏ywanie ró˝nych obiegów. Pewne metody nie wyrównujà w ogóle zmian przep∏ywów,
wywo∏anych wzajemnym oddzia∏ywaniem obiegów. Oznacza to, ˝e osoba przeprowadza-
jàca równowa˝enie musi ustawiaç ten sam zawór równowa˝àcy kilkakrotnie, a˝ przep∏yw
koƒcowy osiàgnie ˝àdanà wielkoÊç. Inne metody pozwalajà na ca∏kowite zrównowa˝enie
przep∏ywów. Do takich metod mo˝na zaliczyç metod´ proporcjonalnà, metod´ kompen-
sacyjnà TA i metod´ równowa˝enia TA Balance. Metody te zosta∏y przedstawione 
w Poradniku TA.

Metoda kompensacyjna jest rozwini´ciem metody proporcjonalnej. Zalecane jest
stosowanie tej metody, poniewa˝ daje ona lepsze wyniki w krótszym czasie. Metoda
równowa˝enia TA Balance jest metodà naj∏atwiejszà, wymagajàcà jedynie jednej osoby do
przeprowadzania procedury równowa˝enia i jednego przyrzàdu pomiarowego.

Jednak ani metoda proporcjonalna ani metoda kompensacyjna nie mo˝e byç
stosowana do równowa˝enia przep∏ywów w tzw. uk∏adach Tichelmann’a. W takim przypadku
nale˝y zastosowaç tzw. metod´ iteracyjnà, tj. regulowaç wielokrotnie przep∏ywy w ca∏ym
uk∏adzie tak d∏ugo, dopóki nie otrzymamy przep∏ywów zgodnych z obliczeniowymi. Mo˝na te˝
obliczaç w∏aÊciwe nastawy zaworów równowa˝àcych za pomocà komputera lub r´cznie.

Zeszyt Nr 1 Poradnika TA „Hydrauliczne równowa˝enie obwodów regula-
cyjnych“ podaje w sposób efektywny, krok po kroku, metody równowa˝enia przep∏ywów
w 23 przyk∏adowych uk∏adach regulacyjnych, z wykorzystaniem zaworów regulacyjnych
dwudrogowych i trójdrogowych. 

3. Prace przygotowawcze
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3.2. Podzia∏ instalacji na modu∏y

Teoria i praktyka
Z teoretycznego punktu widzenia, wystarczajàce jest zastosowanie jednego zaworu
równowa˝àcego dla jednego odbiornika koƒcowego w celu stworzenia w∏aÊciwego
rozdzia∏u przep∏ywów w uk∏adzie rozdzielczym. Niezb´dne jest przy tym prawid∏owe
obliczenie wielkoÊci nastaw wszystkich zaworów równowa˝àcych i wykonanie instalacji
zgodnie z projektem technicznym. 

Je˝eli zmieni si´ jeden lub kilka przep∏ywów, to wszystkie pozosta∏e przep∏ywy
b´dà podlegaç wi´kszej lub mniejszej zmianie, o czym ju˝ wczeÊniej wspomniano.
Otrzymanie prawid∏owych przep∏ywów mo˝e wymagaç serii d∏ugich i ˝mudnych
poprawek. 

W praktyce prawid∏owym rozwiàzaniem jest podzia∏ wi´kszych uk∏adów na
mniejsze modu∏y i instalowanie zaworów równowa˝àcych w taki sposób, aby regulacja
przep∏ywu w dowolnym punkcie systemu mog∏a byç wyrównana tylko przez zmian´
nastawy jednego lub kilku zaworów równowa˝àcych. 

Zasada proporcjonalnoÊci
Odbiorniki koƒcowe na rys.3.1 tworzà modu∏. Zaburzenie zewn´trzne w stosunku do
modu∏u powoduje zmian´ ró˝nicy ciÊnieƒ pomi´dzy punktami A i B. Poniewa˝ wielkoÊç
przep∏ywu zale˝y od ró˝nicy ciÊnieƒ, przep∏ywy we wszystkich odbiornikach koƒcowych
zmienià si´ w tej samej proporcji. 

Rys.3.1. Zaburzenie zewn´trzne ma taki sam wp∏yw na ka˝dy odbiornik koƒcowy
w danym module

Przep∏yw przez odbiorniki koƒcowe mo˝e byç kontrolowany przez pomiar
przep∏ywu w jednym z odbiorników, który mo˝e byç odbiornikiem odniesienia. Zawór
równowa˝àcy wspólny dla wszystkich odbiorników mo˝e wyrównywaç wp∏yw zaburzeƒ
zewn´trznych na przep∏ywy w odbiornikach koƒcowych ca∏ego modu∏u. Zawór ten nazy-
wamy zaworem wspólnym. 

Odbiorniki koƒcowe sà zazwyczaj po∏àczone w sposób przedstawiony na rys.3.2.
Przep∏yw wody przez odga∏´zienie zale˝y od ró˝nicy ciÊnieƒ pomi´dzy punktami A i L.
Ka˝da zmiana tego ciÊnienia wp∏ywa na wielkoÊç przep∏ywu w ka˝dym z odbiorników
koƒcowych w takiej samej proporcji.

3. Prace przygotowawcze
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Rys3.2 Odga∏´zienie z kilkoma odbiornikami koƒcowymi tworzy modu∏ równowa˝enia.
Zawór STAD jest zaworem wspólnym, który mo˝e kompensowaç zaburzenia zewn´trzne.

Co si´ jednak stanie, gdy wywo∏amy zaburzenie, które jest zaburzeniem wewn´trznym 
w stosunku do modu∏u, np. przez zamkni´cie zaworu równowa˝àcego przy odbiorniku nr 3?

B´dzie to mia∏o silny wp∏yw na przep∏ywy w przewodach CD i IJ, a tym samym
na straty ciÊnienia w tych przewodach. Ró˝nica ciÊnieƒ pomi´dzy punktami E i H zmieni
si´ w znacznym stopniu, co wp∏ynie na wielkoÊç przep∏ywów w odbiornikach 4 i 5 w takiej
samej proporcji.

Fakt wy∏àczenia odbiornika 3 ma niewielki wp∏yw na ca∏kowity przep∏yw w prze-
wodach AB i KL. Straty ciÊnienia w tych przewodach zmienià si´ w niewielkim stopniu.
Ró˝nica ciÊnieƒ pomi´dzy punktami B i K nieco si´ tylko zmieni, a odbiornik 1 nie b´dzie
reagowaç na zaburzenia w takiej samej proporcji jak odbiorniki 4 i 5. Tym samym zasada
proporcjonalnej zmiany przep∏ywów nie ma zastosowania w przypadku zaburzeƒ
wewn´trznych, jak to pokazano na rys. 3.3.

Rys. 3.3. Przy zaburzeniach wewn´trznych przep∏ywy nie zmieniajà si´ proporcjonalnie

3. Prace przygotowawcze
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Przep∏ywy zmieniajà si´ proporcjonalnie w danym module tylko wtedy, gdy straty ciÊnienia
zale˝à od przep∏ywu q w takiej samej zale˝noÊci w ka˝dym miejscu danego modu∏u. Nie
ma to jednak miejsca w rzeczywistoÊci, poniewa˝ straty ciÊnienia w przewodach zale˝à od
q1.87, a straty ciÊnienia na zaworach zale˝à od q2. Dla ma∏ych przep∏ywów mo˝emy spotkaç
si´ nawet z ruchem laminarnym, a wówczas straty ciÊnienia zmieniajà si´ w funkcji linio-
wej w zale˝noÊci od przep∏ywu. Zasada proporcjonalnoÊci mo˝e byç stosowana tylko
wtedy, gdy chcemy wykryç wielkoÊci odchy∏ek od przep∏ywów obliczeniowych. Jest to
jeden z powodów, dla których najbardziej dok∏adnà metodà równowa˝enia jest metoda
kompensacyjna, przedstawiona w rozdziale 5. Wówczas zapewnione zostanà przep∏ywy
obliczeniowe w czasie ca∏ego procesu równowa˝enia ka˝dego z modu∏ów. 

Modu∏ mo˝e byç cz´Êcià wi´kszego modu∏u
Gdy odbiorniki zamontowane na  odga∏´zieniu sà wzajemnie równowa˝one, mo˝na rozpa-
trywaç dane odga∏´zienie jako tzw. „czarnà skrzynk´“, tj. oddzielny modu∏. Elementy tego
modu∏u reagujà w sposób proporcjonalny na ustawianie przep∏ywów zewn´trznych. Takie
zaburzenia mogà byç ∏atwo wyrównane za pomocà zaworu wspólnego. 

W nast´pnym kroku równowa˝y si´ przep∏ywy miedzy modu∏ami w postaci
odga∏´zieƒ. Wykorzystuje si´ w tym celu zawór równowa˝àcy, zamontowany na pionie,
jako zawór wspólny. 

Ostatecznie równowa˝y si´ przep∏ywy we wszystkich pionach przy za∏o˝eniu, ˝e
tworzà one modu∏, a zawór równowa˝àcy na g∏ównym przewodzie rozdzielczym jest tzw.
zaworem wspólnym. 

Rys.3.4 Ka˝de odga∏´zienie od pionu tworzy nowy modu∏

3. Prace przygotowawcze
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Co to jest równowa˝enie optymalne?
Na rysunku 3.5 pokazano dwa modu∏y, które sà równowa˝one. Liczby na rysunku oznacza-
jà straty ciÊnienia na ka˝dym z odbiorników i straty ciÊnienia na zaworach równowa˝àcych.
W obu przypadkach (rys.3.5a i rys.3.5b) wymagane sà odpowiednie ciÊnienia ró˝nicowe
przed ka˝dym z odbiorników, aby otrzymaç przep∏yw obliczeniowy. Straty ciÊnienia sà
ró˝nie roz∏o˝one w obu przypadkach pomi´dzy zaworami równowa˝àcymi a zaworem
wspólnym.
Który z prezentowanych przyk∏adów równowa˝enia jest lepszy?

Równowa˝enie optymalne oznacza, ˝e:
(1)  autorytet zaworów regulacyjnych jest zwi´kszony do maksymalnej wartoÊci;
(2)  znane jest przewymiarowanie pompy i mo˝na tak zmieniaç wysokoÊç podnoszenia, aby
zminimalizowaç koszty pompowania wody. 
Równowa˝enie optymalne ma miejsce wtedy, gdy bierze si´ pod uwag´ najmniejsze
mo˝liwe straty ciÊnienia na zaworach równowa˝àcych przy odbiornikach koƒcowych (co
najmniej 3 kPa dla dok∏adnego pomiaru przep∏ywu). Pozosta∏y nadmiar ciÊnienia jest
równowa˝ony zaworem wspólnym. 
Przyk∏ad równowa˝enia jak na rys. (b) jest lepszy, poniewa˝ najmniejsze sà straty ciÊnienia
na wszystkich zaworach równowa˝àcych przed odbiornikami w celu otrzymania
przep∏ywów obliczeniowych. Warto zauwa˝yç, ˝e równowa˝enie optymalne wymaga zain-
stalowania w obiegu zaworu wspólnego.

Rys. 3.5. Uk∏ad z odbiornikami koƒcowymi mo˝e byç równowa˝ony ró˝nymi sposobami,
ale tylko jeden ze sposobów jest optymalny.

Zawór wspólny pozwala wykazaç nadwy˝k´ ciÊnienia ró˝nicowego. Wówczas mo˝e byç
odpowiednio zmniejszona pr´dkoÊç obrotowa pompy, a zawór wspólny ponownie otwarty. 
W przyk∏adzie (b) straty ciÊnienia na zaworze wspólnym i wysokoÊç ciÊnienia na pompie
mogà byç zredukowane o 15 kPa, co prowadzi do zmniejszenia kosztów pompowania o 25%.

Gdzie potrzebne sà zawory równowa˝àce?
We wniosku koƒcowym mo˝na powiedzieç, ˝e zawory równowa˝àce powinny byç
instalowane w taki sposób, aby mo˝liwe by∏o stworzenie modu∏ów, które mogà byç
równowa˝one niezale˝nie od reszty instalacji. A zatem ka˝dy odbiornik koƒcowy, ka˝de
odga∏´zienie, ka˝dy pion, ka˝dy przewód g∏ówny rozdzielczy i ka˝da jednostka produkujà-
ca energi´ (ciep∏o lub zimno), powinny byç wyposa˝one w zawory równowa˝àce.

W takich przypadkach ∏atwo jest regulowaç uk∏ad, w którym wystàpi∏y pewne zmiany
w stosunku do projektu, np. pewne b∏´dy konstrukcyjne oraz przewymiarowanie prze-
wodów i urzàdzeƒ. Zaoszcz´dzi to czasu i pozwoli na optymalne zrównowa˝enie. Uk∏ady
rozdzielcze mogà byç równowa˝one i odbierane stopniowo, bez wykonywania ponownego
równowa˝enia po ostatecznym przekazaniu ca∏ej instalacji do eksploatacji. 

Zawory równowa˝àce sà tak˝e stosowane dla wykrywania usterek i zamykania
przep∏ywów w czasie naprawy i konserwacji instalacji.

3. Prace przygotowawcze
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Dok∏adnoÊç ustawienia przep∏ywów
Przed przystàpieniem do procedury równowa˝enia, nale˝y okreÊliç stopieƒ dok∏adnoÊci 
z jakà b´dà równowa˝one przep∏ywy.

W praktyce dok∏adnoÊç ta zale˝y od wymaganej dok∏adnoÊci w odniesieniu do tem-
peratury wewn´trznej, a tak˝e od innych czynników, takich jak regulacja temperatury zasi-
lania oraz stosunek wymaganej do zainstalowanej mocy odbiornika. Mo˝na spotkaç si´ 
z wymaganiami odnoÊnie stopnia dok∏adnoÊci okreÊlania przep∏ywów projektowych 
w granicach od 0 do +5%. Nie ma jednak technicznego uzasadnienia dla takich wymagaƒ,
mi´dzy innymi z tego powodu, ˝e nie przyk∏ada si´ wi´kszej wagi do rzeczywistej tempe-
ratury wody zasilajàcej dla najdalszych odbiorników. Szczególnie w przypadku zmiennych
przep∏ywów, temperatura zasilania nie jest taka sama na poczàtku i na koƒcu danego
obiegu. Poza tym przep∏ywy sà cz´sto obliczane w oparciu o wymaganà moc, a potem rzad-
ko korygowane w zale˝noÊci od zainstalowanej mocy. Przewymiarowanie odbiornika
koƒcowego o 25% powinno byç skompensowane redukcjà przep∏ywu wody w granicach
40%. Je˝eli si´ tego nie przeprowadzi, nie ma mo˝liwoÊci regulacji przep∏ywów w danym
obiegu z dok∏adnoÊcià 5%, poniewa˝ wielkoÊç b∏´du poczàtkowego wynosi oko∏o 40%. 

Podprzep∏ywy nie mogà byç kompensowane w obiegach regulacyjnych i ma to
bezpoÊredni wp∏yw na dzia∏anie instalacji przy maksymalnym jej obcià˝eniu, które musi
byç zredukowane. Nadprzep∏ywy nie wp∏ywajà bezpoÊrednio na dzia∏anie instalacji i mogà
byç skompensowane w obiegach regulacyjnych. Mo˝na zatem zaakceptowaç
wyst´powanie nadprzep∏ywów, szczególnie gdy majà niewielki wp∏yw na temperatur´
wewn´trznà i pominàç ich szkodliwy wp∏yw na prawid∏owà prac´ instalacji. Gdy zawory
regulacyjne sà ca∏kowicie otwarte, co ma np. miejsce w czasie rozruchu instalacji, nad-
przep∏ywy powodujà wyst´powanie podprzep∏ywów w niektórych cz´Êciach instalacji 
i niemo˝liwe jest uzyskanie wymaganej temperatury wody przy du˝ych obcià˝eniach.
Przyczynà tego jest brak zgodnoÊci pomi´dzy przep∏ywami w êródle i w przewodach
rozdzielczych. Z tego powodu nale˝y tak˝e ograniczaç nadprzep∏ywy. Ostatecznie powin-
no si´ ograniczaç zarówno podprzep∏ywy jak i nadprzep∏ywy w takim samym stosunku,
aby otrzymaç odpowiedni stopieƒ dok∏adnoÊci regulacji �x %.

Na szcz´Êcie, gdy wielkoÊç przep∏ywu jest bliska wartoÊci obliczeniowej, nie ma to
wi´kszego wp∏ywu na temperatury wewn´trzne. Przyjmujàc odchy∏ki temperatury
wewn´trznej, ze wzgl´du na niedok∏adnoÊç uzyskania przep∏ywów obliczeniowych, rz´du
�0.5°C przy pe∏nym obcià˝eniu, wartoÊç dok∏adnoÊci regulacji „x“ wynosi:

gdzie:
tsc: obliczeniowa temperatura zasilania;
tic: obliczeniowa temperatura wewn´trzna;
trc: obliczeniowa temperatura powrotu;
tec: obliczeniowa temperatura zewn´trzna;
aic: wp∏yw zysków ciep∏a na temperatur´ wewn´trznà.

Przyk∏ady:

Ogrzewanie: tsc = 80°C; trc = 60°C; tic = 20°C; tec = -10°C; aic = 2°C; x=�10%
Ch∏odzenie: tsc = 6°C; trc = 12°C; tic = 22°C; tec =   35°C; aic = 5°C; x=�15%

3. Prace przygotowawcze
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Zmiany ciÊnienia ró˝nicowego w obiegach wp∏ywajà na zmian´ przep∏ywów w poszczególnych
odbiornikach w takiej samej proporcji. Ta fundamentalna zasada jest podstawà 

metody proporcjonalnej.

Przedstawiono tu metod´ proporcjonalnà, której krótki opis poprzedza metod´ kompen-
sacyjnà z rozdzia∏u 5 i metod´ równowa˝enia TA Balance z rozdzia∏u 6. Wi´cej informacji
na ten temat mo˝na znaleêç w podr´czniku firmy TA pt. „Total Hydronic Balancing“,
wydanie drugie, rozdzia∏ 5.4.

Poni˝ej przedstawia si´ krok po kroku równowa˝enie jednego odga∏´zienia od pionu.

1. Pomierzyç przep∏ywy we wszystkich odbiornikach w wybranym odga∏´zieniu 
z zaworem równowa˝àcym (STAD-1.2.0) ca∏kowicie otwartym. 

Rys.4.1: Równowa˝enie odbiorników na odga∏´zieniu

2. Dla ka˝dego z odbiorników obliczyç wspó∏czynnik przep∏ywu λ = przep∏yw pomie-
rzony/przep∏yw obliczeniowy. Ustaliç odbiornik o najmniejszym wspó∏czynniku 
przep∏ywu. Nazwaç ten odbiornik „odbiornikiem wskaênikowym“. Gdy odbiorni-
ki majà takie same straty ciÊnienia przy przep∏ywie obliczeniowym, to odbiornik 5
b´dzie mia∏ zwykle najmniejszy wspó∏czynnik przep∏ywu, poniewa˝ wystàpi tam naj-
mniejsze ciÊnienie ró˝nicowe. Gdy odbiorniki nie majà takich samych strat ciÊnienia, 
dowolny z nich mo˝e mieç najmniejszy wspó∏czynnik przep∏ywu. 

3. Wykorzystaç zawór równowa˝àcy przed ostatnim odbiornikiem na odga∏´zieniu jako 
zawór odniesienia (STAD.1.2.5 na rysunku 4.1).

4. Tak nastawiç zawór odniesienia STAD-1.2.5, aby λ5 = λmin. Zablokowaç zawór 
STAD-1.2.5 przy wybranej nastawie (wkr´ciç wewn´trzny trzpieƒ do oporu). Pod∏àczyç 
przyrzàd CBI w celu ciàg∏ego pomiaru przep∏ywów. 

4. Metoda proporcjonalna
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5. Nastawiç zawór STAD-1.2.4 w taki sposób, aby λ4 =  λ5. Zmieni to nieco wspó∏czynnik 
przep∏ywu λ5. Gdy nastawa zaworu STAD-1.2.4 zmieni przep∏yw na zaworze 
odniesienia o wi´cej ni˝ 5%, wówczas zawór STAD-1.2.4 musi zostaç ponownie 
nastawiony, aby λ4 by∏o równe nowej wartoÊci λ5. Nale˝y teraz zablokowaç nastaw´ 
zaworu STAD-1.2.4. 

6. Wyregulowaç przep∏ywy przez wszystkie odbiorniki, pod∏àczone do danego 
odga∏´zienia. Przesuwaç si´ stopniowo w kierunku pompy, ustawiajàc zawory zgodnie 
z p. 5. Gdy zawór STAD-1.2.2 zostanie nastawiony, wspó∏czynnik przep∏ywu λ5 zmieni 
si´, a wspó∏czynniki λ3 i λ4 b´dà równe λ5. Odbiorniki koƒcowe 3, 4 i 5 zostanà 
zrównowa˝one wzgl´dem siebie. Stanowi to wyjaÊnienie dlaczego tylko ostatni 
odbiornik mo˝e byç traktowany jako odbiornik odniesienia. Gdy równowa˝one zostanà 
wszystkie odbiorniki koƒcowe wzgl´dem siebie, wówczas mo˝liwe jest takie nastawie-
nie zaworu wspólnego STAD-1.2.0, aby λ5 = 1. Wszystkie pozosta∏e wspó∏czynniki 
przep∏ywu λ4, λ3, λ2 i λ1 powinny byç równe 1. Powy˝sza operacja przeprowadzona jest 
automatycznie po wykonaniu ostatniego równowa˝enia przep∏ywów w instalacji.

7. Powtarzaç t´ samà procedur´ dla wszystkich odga∏´zieƒ na tym samym pionie.

Uwaga: Zamiast regulacji przep∏ywu na zaworze odniesienia (obwód 5), mo˝na wykonaç
t´ samà czynnoÊç na ostatnim zaworze równowa˝onym. Dla przyk∏adu, po nastawieniu
zaworu równowa˝àcego w obiegu 2, nowa wartoÊç wspó∏czynnika przep∏ywu dla wszyst-
kich zaworów równowa˝àcych obiegów 3, 4 i 5 jest taka sama, a przep∏yw mo˝e byç
pomierzony na zaworze równowa˝àcym w obiegu 3 zamiast pos∏ugiwania si´ zaworem
odniesienia (obieg 5). Mo˝e to wp∏ynàç na zaoszcz´dzenie czasu pracy osoby
przeprowadzajàcej równowa˝enie, która musi pos∏ugiwaç si´ dwoma przyrzàdami CBI
(CBIa i CBIb). 

Gdy zrównowa˝ony zostanie obwód regulacyjny nr 3, przyrzàd CBIa pozostanie na
nim. Pracownik przechodzi do obwodu nr 2 i wykonuje równowa˝enie, pos∏ugujàc si´
przyrzàdem pomiarowym CBIb dla skorygowania wielkoÊci przep∏ywu. Wraca nast´pnie
do obwodu 3, gdzie wykonuje pomiar nowego przep∏ywu i zabiera przyrzàd CBIa.
Koryguje wielkoÊç przep∏ywu w obwodzie 2 i bez przenoszenia przyrzàdu CBIb z tego
obwodu przechodzi do obwodu 1 z przyrzàdem pomiarowym CBIa i nast´pnie czynnoÊç t´
powtarza. 

Nale˝y pami´taç, ˝e równowa˝enie proporcjonalne jest wa˝ne tylko wtedy, gdy
wspó∏czynniki przep∏ywu pozostanà bliskie jednoÊci (patrz uwagi przedstawione na koƒcu
rozdzia∏u 3.2). Warunek ten jest spe∏niony tylko w metodzie kompensacyjnej. 

4. Metoda proporcjonalna
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Metoda kompensacyjna jest rozwini´ciem metody proporcjonalnej. Posiada ona nast´pujàce zalety:

Etapowe przekazywanie elementów instalacji do eksploatacji: mo˝na równowa˝yç instalacj´ 
stopniowo wraz z jej wykonywaniem, bez potrzeby ponownego równowa˝enia kompletnej insta-

lacji, gdy zostanie ona oddana do u˝ytku w ca∏oÊci.

Szybkie przekazanie instalacji do u˝ytku: metoda ta skraca w znacznym stopniu czas równo-
wa˝enia, poniewa˝ nie zachodzi potrzeba wst´pnego pomiaru przep∏ywów przez wszystkie zawory
równowa˝àce i obliczania wszystkich wspó∏czynników przep∏ywu. Wymagana jest tylko jednora-

zowa nastawa ka˝dego z zaworów równowa˝àcych. 

Minimalizacja kosztów pompowania: po zakoƒczeniu procedury równowa˝enia przep∏ywów, mo˝na
odczytaç przewymiarowanie pompy bezpoÊrednio na g∏ównym zaworze równowa˝àcym. Mo˝na
tak˝e zredukowaç wielkoÊç ciÊnienia na pompie. Dzi´ki temu mo˝na osiàgnàç du˝e oszcz´dnoÊci

energii, szczególnie w uk∏adach ch∏odniczych.

5.1. Rozwini´cie metody proporcjonalnej

Metoda kompensacyjna jest rozwini´ciem metody proporcjonalnej w odniesieniu do bar-
dzo wa˝nego problemu, majàcego miejsce w procedurze równowa˝enia, tj. utrzymania
odpowiednich wspó∏czynników przep∏ywu w sposób automatyczny, aby by∏y równe 
w przybli˝eniu jednoÊci podczas ca∏ej procedury równowa˝enia przep∏ywów. 

Metoda ta daje nast´pujàce korzyÊci:

a) Stopniowe przekazywanie do eksploatacji:
• Instalacja, która podlega równowa˝eniu, mo˝e zostaç podzielona na modu∏y. W prak-

tyce oznacza to, ˝e instalacja mo˝e byç oddawana do eksploatacji etapowo, po wyko-
naniu pewnych zamkni´tych modu∏ów i nie ma potrzeby ponownego równowa˝enia
ca∏ej instalacji po jej kompletnym wykonaniu. 

b) Szybkie przekazanie do eksploatacji:
• Nie ma potrzeby pomiaru przep∏ywów we wszystkich ga∏´ziach i pionach. Nie 

wykonuje si´ tak˝e obliczeƒ wspó∏czynników przep∏ywu dla okreÊlenia poczàtkowego 
punktu procedury równowa˝enia instalacji.

• Równowa˝enie mo˝na rozpoczàç od dowolnego pionu (powinno si´ jednak wy∏àczyç 
piony, które nie sà aktualnie równowa˝one).

• Nie nale˝y przejmowaç si´ przyczynami zbyt du˝ych przep∏ywów przez pomp´ g∏ównà 
i zbyt ma∏à ró˝nicà ciÊnieƒ, która jest niezb´dna do wystàpienia takich przep∏ywów 
wody, które b´dzie mo˝na pomierzyç.

• Wymagana jest tylko jedna regulacja przep∏ywów na ka˝dym zaworze równowa˝àcym. 

c) Koszty pompowania mogà byç zminimalizowane:
• Metoda kompensacyjna minimalizuje automatycznie straty ciÊnienia na zaworach 

równowa˝àcych. Ka˝de przewymiarowanie pompy g∏ównej jest sygnalizowane na 
g∏ównym zaworze równowa˝àcym. Gdy takie przewymiarowanie ma miejsce, 
wskazana jest wymiana pompy na mniejszà. 

• Nastaw´ pompy o zmiennej pr´dkoÊci obrotowej mo˝na zoptymalizowaç. 

5. Metoda kompensacyjna
(Metoda TA)

17



5.2. Zawór odniesienia i zawór wspólny

Gdy przep∏yw jest regulowany zaworem równowa˝àcym, zmieniajà si´ straty ciÊnienia 
na zaworach i w przewodach. Skutkiem tego sà zmiany spadku ciÊnienia na innych zaworach
równowa˝àcych. Zmiana przep∏ywu na jednym zaworze równowa˝àcym powoduje zmian´
przep∏ywu na zaworach, które zosta∏y ju˝ poddane procedurze regulacji. Powoduje to cz´sto
koniecznoÊç równowa˝enia przep∏ywów na tych samych zaworach kilkakrotnie.

Metoda kompensacyjna eliminuje t´ niedogodnoÊç. Przep∏yw przez ka˝dy zawór
równowa˝àcy jest ustawiany tylko raz. W metodzie tej zak∏ada si´, ˝e mo˝liwy jest pomiar
zaburzeƒ przep∏ywu, które majà miejsce w trakcie regulacji zaworu równowa˝àcego, 
a tak˝e wyst´puje mo˝liwoÊç kompensacji tych zaburzeƒ. 

Zaburzenia wykrywane sà na najdalej po∏o˝onym od pompy zaworze równowa˝àcym,
który jest nazywany zaworem odniesienia. Podstawà tego jest pomiar wielkoÊci strat
ciÊnienia.

Zaburzenie jest wówczas wyrównywane za pomocà zaworu, który ma wp∏yw na
wielkoÊç przep∏ywu w ca∏ym odga∏´zieniu i jest nazywany zaworem wspólnym. Za pomocà
tego zaworu reguluje si´ wielkoÊç spadku ciÊnienia na zaworze odniesienia do jego
wielkoÊci poczàtkowej, gdy tylko pojawi si´ zaburzenie. 

Poczàtkiem równowa˝enia w tej metodzie jest regulacja przep∏ywu do wartoÊci
obliczeniowej na zaworze odniesienia, zgodnie ze szczegó∏owà procedurà przedstawionà
poni˝ej. W wyniku tego otrzymamy pewien spadek ciÊnienia ∆pR (rys.5.1), który b´dzie
kontrolowany w sposób ciàg∏y. Zawór odniesienia zostaje zablokowany przy tej wielkoÊci
nastawy. 

Rys.5.1. W czasie procedury równowa˝enia wybiera si´ zawór odniesienia 
zamontowany przy odbiorniku znajdujàcym si´ najdalej od pompy. 

Zawór wspólny okreÊla ca∏kowity przep∏yw w ga∏´zi.

Poniewa˝ poprawna jest ju˝ teraz wielkoÊç przep∏ywu, prawid∏owe sà tak˝e spadki
ciÊnienia na odbiorniku 5, na zaworze równowa˝àcym i na pozosta∏ej armaturze. Poprawna
jest tak˝e wielkoÊç ciÊnienia ró˝nicowego ∆pEH, a w zwiàzku z tym mo˝na przystàpiç 
do równowa˝enia przep∏ywu na odbiorniku 4. 

Gdy wyreguluje si´ przep∏yw na odbiorniku 4, spadek ciÊnienia ∆pR zmieni si´ nie-
znacznie na zaworze odniesienia, którego wielkoÊç nastawy zosta∏a zablokowana.
Wskazuje to na zaburzenia przep∏ywu, które pochodzà od regulacji przep∏ywu na
odbiorniku 4. 

5. Metoda kompensacyjna
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Musimy teraz nastawiç spadek ciÊnienia ∆pR na jego wartoÊç poczàtkowà za pomocà
zaworu wspólnego. Innymi s∏owy - musimy powróciç do przep∏ywu obliczeniowego, kom-
pensujàc zaburzenie zaworem wspólnym. 

Poniewa˝ przep∏ywy w obiegach 4 i 5 majà teraz wartoÊci przep∏ywów
obliczeniowych, ciÊnienie ró˝nicowe ∆pDI na odbiorniku 3 jest tak˝e równe wartoÊci
obliczeniowej. Mo˝na wi´c teraz przystàpiç do regulacji przep∏ywu przez to odga∏´zienie.

Równowa˝enie przep∏ywu przez odbiornik 3 spowoduje powstanie zaburzeƒ, które sà
wykrywane na zaworze odniesienia i kompensowane zaworem wspólnym. Ponowne usta-
wienie przep∏ywu obliczeniowego w odga∏´zieniu odbiornika 5 powoduje automatycznie
powrót ciÊnienia ró˝nicowego ∆pEH i przep∏ywu w odga∏´zieniu odbiornika 4 odpowiada-
jàcego przep∏ywowi obliczeniowemu. 

Procedura ta jest poprawna niezale˝nie od liczby odbiorników koƒcowych,
pod∏àczonych do danej ga∏´zi. Regulacja przep∏ywu musi byç przeprowadzona przy
poruszaniu si´ w kierunku do pompy, zaczynajàc procedur´ od zaworu odniesienia. Ta
sama procedura jest nast´pnie stosowana do równowa˝enia przep∏ywów przez piony.
Ostatnie odga∏´zienie pionu (po∏o˝one najdalej od pompy), jest wykorzystywane jako
odga∏´zienie odniesienia (porównawcze), a zawór równowa˝àcy na pionie staje si´
zaworem wspólnym 

5.3. Nastawa zaworu odniesienia

Przyjàç spadek ciÊnienia ∆pR tak ma∏y, jak jest to tylko mo˝liwe, a z drugiej strony dostate-
cznie du˝y, aby spe∏nione by∏y dwa nast´pujàce warunki:
• Minimalny spadek ciÊnienia, zapewniajàcy w∏aÊciwà dok∏adnoÊç pomiaru, powinien
wynosiç 3 kPa.
Przyrzàd CBI jest urzàdzeniem wskazujàcym przep∏ywy dla spadków ciÊnienia nie
ni˝szych ni˝ 0,5 kPa. Jednak ze wzgl´du na mo˝liwe pulsacje ciÊnienia w instalacji przy
niskim ciÊnieniu na zaworze równowa˝àcym, zaleca si´, aby ∆pR > 3 kPa. 

WartoÊç Kv mo˝e byç obliczona, dla spadku ciÊnienia równego co najmniej 3 kPa, za pomocà wzoru:
Kv = 5,8 q [m3/h]   lub   Kv = 21 q [l/s]

Innym, prostszym sposobem, jest ustalenie w∏aÊciwej nastawy na zaworze odniesienia 
za pomocà przyrzàdu CBI. 

• Minimalne straty ciÊnienia przy ca∏kowicie otwartym zaworze.
Je˝eli strata ciÊnienia jest wi´ksza ni˝ 3 kPa dla przep∏ywu obliczeniowego przy ca∏kowicie
otwartym zaworze równowa˝àcym, to oczywiÊcie nie jest mo˝liwe uzyskanie spadku
ciÊnienia na zaworze równowa˝àcym rz´du 3 kPa. Zachodzi potrzeba spe∏nienia drugiego
warunku w odniesieniu do ciÊnienia ∆pR, które powinno byç co najmniej równe stratom
ciÊnienia na ca∏kowicie otwartym zaworze równowa˝àcym dla przep∏ywu obliczeniowego.
W tym wypadku zawór równowa˝àcy jako zawór odniesienia jest ca∏kowicie otwarty. 

Gdy przyjmiemy w∏aÊciwà wartoÊç ciÊnienia ∆pR, nale˝y tak ustawiç zawór
odniesienia, aby otrzymaç wartoÊç ∆pR dla przep∏ywu obliczeniowego. Nale˝y stosowaç
przyrzàd CBI lub nomogram dla okreÊlenia w∏aÊciwej nastawy na zaworze. Nast´pnie
zablokowaç pokr´t∏o zaworu. 

Aby otrzymaç odpowiednià wartoÊç ∆pR, a zatem i przep∏yw obliczeniowy, nale˝y
wyregulowaç zawór wspólny. Jest to zawsze mo˝liwe do przeprowadzenia, poniewa˝
pozosta∏e piony sà zamkni´te, a straty ciÊnienia w przewodzie g∏ównym sà niewielkie.
CiÊnienie dyspozycyjne jest zatem wy˝sze ni˝ zwykle. Nadwy˝ka tego ciÊnienia jest
od∏o˝ona na zaworze wspólnym. Gdy wyst´puje znaczna ró˝nica pomi´dzy stratami
ciÊnienia w obiegach ró˝nych odbiorników, nale˝y zapoznaç si´ z punktem 5.8. 

5. Metoda kompensacyjna
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5.4. Niezb´dne wyposa˝enie

Potrzebne sà dwa przyrzàdy CBI do pomiaru spadków ciÊnienia i przep∏ywów na zaworach
równowa˝àcych. 

5.5. Równowa˝enie odbiorników na odga∏´zieniu

Wybraç dowolny pion, np. najbli˝ej po∏o˝ony od pompy. Zapewni to odpowiednie ciÊnie-
nie dyspozycyjne dla wybranego pionu. Wybraç dowolne odga∏´zienie od pionu. Zwykle
nie ma potrzeby zamykania dop∏ywu do innych odga∏´zieƒ od pionu. Jedynie w przypadku,
gdy niektóre odga∏´zienia posiadajà obejÊcia, które mogà tworzyç krótkie obwody, nale˝y
ograniczyç przep∏ywy przez te obejÊcia. 

1. OkreÊliç nastaw´ zaworu odniesienia, aby w warunkach przep∏ywu obliczeniowego 
uzyskaç ˝àdanà wartoÊç ∆pR, tj. zwykle 3 kPa. Stosowaç przyrzàd CBI lub nomogram 
dla okreÊlenia prawid∏owej wielkoÊci nastawy zaworu. 

2. Nastawiç zawór odniesienia zgodnie z okreÊlonà wielkoÊcià nastawy i zablokowaç go 
(zakr´ciç wewn´trzny trzpieƒ do oporu).

3. Pod∏àczyç przetwornik przyrzàdu CBI do zaworu odniesienia.
4. Pracownik nr 1 reguluje zawór wspólny, aby otrzymaç ˝àdanà wartoÊç ciÊnienia ∆pR 

na zaworze odniesienia. Informacja o bie˝àcej wartoÊci ∆pR jest przekazywana do pra-
cownika nr 1 przez pracownika nr 3 za pomocà np. telefonu komórkowego. Dzia∏anie to 
pozwoli otrzymaç przep∏yw obliczeniowy w odbiorniku 5. Je˝eli nie mo˝emy uzyskaç 
˝àdanej wartoÊci ciÊnienia ∆pR, to przyczynà tego mo˝e byç to, ˝e nie zrównowa˝one 
odbiorniki na danym odga∏´zieniu otrzymujà zbyt du˝e przep∏ywy. Nale˝y wówczas 
zamknàç takà iloÊç tych odbiorników, aby otrzymaç ˝àdanà wartoÊç ciÊnienia ∆pR.

5. Metoda kompensacyjna
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Rys.5.2. Równowa˝enie odbiorników na odga∏´zieniu

5. Pracownik nr 2 nastawia przep∏yw obliczeniowy w odbiorniku 4, korzystajàc z funkcji 
Computer przyrzàdu CBI. Oblicza wielkoÊç nastawy, przy której otrzymamy przep∏yw 
obliczeniowy. W czasie ca∏ej procedury równowa˝enia, pracownik nr 1 przez ca∏y czas 
reguluje zawór wspólny, aby utrzymaç ∆pR, odpowiadajàcà wartoÊci poczàtkowej.

6. Pracownik nr 2 nastawia przep∏ywy kolejno w ka˝dym z odbiorników, przesuwajàc si´ 
w kierunku odbiornika 1, post´pujàc zgodnie z punktem 5. Uzyskamy w ten sposób 
zrównowa˝enie wszystkich obiegów przez odbiorniki w danym odga∏´zieniu. 

Uwaga: Równowa˝enie mo˝e wykonywaç tak˝e dwóch pracowników z dwoma przyrzàda-
mi CBI (CBIa i CBIb). W czasie równowa˝enia obiegu przez odbiornik 3 przy wykorzys-
taniu przyrzàdu CBIa, pracownik mo˝e sprawdziç zmian´ przep∏ywu w obiegu przez
odbiornik 4 (CBIb) zamiast przechodziç do obiegu porównawczego (odbiornik 5).
Porozumiewa si´ on z pracownikiem nr 1, aby ustawiç odpowiedni przep∏yw w odbiorniku
4, zabiera przyrzàd CBIb, który by∏ pod∏àczony do tego obiegu i ostatecznie nastawia
przep∏yw w obiegu przez odbiornik 3. Pozostawia przyrzàd CBIa pod∏àczony do obiegu
przez odbiornik 3 i przechodzi z przyrzàdem CBIb do obiegu przez odbiornik 2, wykonu-
jàc te samà procedur´ i sprawdzajàc wielkoÊç przep∏ywu przez obieg z odbiornikiem 3.
Procedur´ powtarza si´ w odniesieniu do wszystkich zaworów. 

5. Metoda kompensacyjna
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5.6. Równowa˝enie odga∏´zieƒ przy pionach

Rys.5.3. Równowa˝enie odga∏´zieƒ przy pionach

1. OkreÊliç wartoÊç nastawy zaworu odniesienia STAD-1.9.0, która daje przep∏yw 
obliczeniowy dla wymaganej wartoÊci ∆pR, tj. zwykle 3 kPa. Stosowaç przyrzàd CBI 
lub nomogram w celu okreÊlenia w∏aÊciwej nastawy. 

2. Nastawiç okreÊlonà wartoÊç nastawy na zaworze odniesienia i zablokowaç zawór 
(zakr´ciç wewn´trzny trzpieƒ do oporu). 

3. Pod∏àczyç przetwornik CBI do zaworu odniesienia. 
4. Pracownik nr 1 reguluje nastaw´ zaworu wspólnego tak, aby uzyskaç straty ciÊnienia 

∆pR na zaworze odniesienia. Daje to w konsekwencji przep∏yw obliczeniowy w 
odga∏´zieniu odniesienia. Je˝eli nie mo˝emy uzyskaç ˝àdanego spadku ciÊnienia ∆pR, to 
przyczynà tego mogà byç nie zrównowa˝one odga∏´zienia od pionu, które otrzymujà 
zbyt du˝e przep∏ywy. W takim wypadku nale˝y zamknàç tyle odga∏´zieƒ, ile jest wyma
gane dla otrzymania ˝àdanego spadku ciÊnienia ∆pR.
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5. Pracownik nr 2 ustawia przep∏yw obliczeniowy w odga∏´zieniu 1.2.0, korzystajàc 
z funkcji Computer przyrzàdu CBI. Oblicza wielkoÊç, przy której otrzymamy przep∏yw 
obliczeniowy. W czasie ca∏ej tej procedury, pracownik nr 1 ustawia przez ca∏y czas 
zawór wspólny, aby otrzymaç przep∏yw obliczeniowy, odpowiadajàcy jego wartoÊci 
poczàtkowej. 

6. Pracownik nr 2 równowa˝y przep∏ywy w ka˝dej ga∏´zi, post´pujàc w kierunku 
odga∏´zienia 1.1.0, zgodnie z procedurà równowa˝enia przedstawionà w punkcie 5. 
Sà teraz równowa˝one wszystkie odga∏´zienia od pionu, niezale˝nie od dyspozycyjnego 
ciÊnienia ró˝nicowego na pionie.

5.7. Równowa˝enie pionów od g∏ównego przewodu 
rozdzielczego

Rys.5.4. Równowa˝enie pionów
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Procedura równowa˝enia jest dok∏adnie taka sama jak w przypadku równowa˝enia
odga∏´zieƒ od pionów. Zaworem odniesienia jest teraz zawór STAD-7.0, a zaworem wspól-
nym - zawór STAD-0. 

Gdy zakoƒczymy równowa˝enie przep∏ywów w pionach 7.0, 6.0, 5.0, itd., oznacza to,
˝e zrównowa˝yliÊmy ca∏à instalacj´ i uzyskaliÊmy przep∏ywy obliczeniowe, a powsta∏e na
zaworze STAD-0 straty ciÊnienia okreÊlajà stopieƒ przewymiarowania pompy. Gdy
nadwy˝ka ciÊnienia jest zbyt du˝a, w∏aÊciwym rozwiàzaniem mo˝e byç wymiana pompy
na mniejszà. 

Gdy stosujemy pompy o zmiennej pr´dkoÊci obrotowej, nie jest wówczas potrzebny
zawór STAD-0. Maksymalna pr´dkoÊç jest tak dobierana, aby otrzymaç odpowiednie
przep∏ywy obliczeniowe przez zawór wspólny, zamontowany na jednym z pionów.
Wszystkie pozosta∏e przep∏ywy b´dà automatycznie odpowiada∏y wartoÊciom
obliczeniowym. 

5.8. Nastawa zaworu odniesienia gdy straty ciÊnienia 
na odbiornikach ró˝nià si´ znacznie mi´dzy sobà 

Je˝eli spadki ciÊnienia na poszczególnych odbiornikach znacznie si´ ró˝nià mi´dzy sobà,
utrzymanie ciÊnienia ∆pR na zaworze odniesienia na poziomie 3 kPa mo˝e nie byç wystar-
czajàce, aby uzyskaç odpowiednià ró˝nic´ ciÊnieƒ przed pozosta∏ymi odbiornikami
koƒcowymi. Problem ten jest rozwiàzany w metodzie proporcjonalnej przez stosowanie
tego samego wspó∏czynnika przep∏ywu dla zaworu odniesienia, jaki ustalono na drodze
pomiarów w tzw. obiegu wskaênikowym. Jednak w metodzie proporcjonalnej cz´sto
przeszacowuje si´ wartoÊç ∆pR i wówczas proces równowa˝enia nie jest optymalny (zbyt
du˝e straty ciÊnienia na zaworach równowa˝àcych). Sposób uzyskania w∏aÊciwej wartoÊci
ciÊnienia ∆pR zosta∏ przedstawiony poni˝ej.

Odga∏´zienie przedstawione na rys. 5.6 posiada odbiorniki koƒcowe o ró˝nych stra-
tach ciÊnienia. 

Rys.5.6. Gdy przyjmiemy spadek ciÊnienia rz´du 3 kPa dla zaworu odniesienia, 
to ró˝nica ciÊnieƒ (ciÊnienie dyspozycyjne) mo˝e byç zbyt ma∏a dla obiegu
wskaênikowego, którym jest w przyk∏adzie jak na rysunku - odbiornik 2.
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Przyjmijmy wartoÊç ∆pR w oparciu o zalecenia podane w punkcie 5.3, tj. w wysokoÊci 
3 kPa. T´ wartoÊç wst´pnà oznaczamy jako ∆pRo. Procedur´ równowa˝enia prowadzimy
nast´pnie zgodnie z metodà kompensacyjnà. 

Gdy dojdziemy do „obiegu wskaênikowego“ nale˝y zauwa˝yç, ˝e nie jest mo˝liwe
uzyskanie przep∏ywu obliczeniowego, poniewa˝ ciÊnienie ró˝nicowe wynosi tylko 29 kPa,
a potrzebne jest ciÊnienie wy˝sze od 40 kPa, aby otrzymaç przep∏yw obliczeniowy.
Procedura równowa˝enia jest nast´pujàca:

1. Zamknàç zawór równowa˝àcy (V2) w obiegu wskaênikowym i ustawiç poprawny 
przep∏yw w obiegu odniesienia za pomocà zaworu wspólnego. Pomierzyç ciÊnienie 
ró˝nicowe na zaworze V2. Oznaczyç to ciÊnienie jako ∆po. 

2. Nastawiç zawór V2 tak, aby spadek ciÊnienia wyniós∏ w przybli˝eniu 3 kPa dla 
przep∏ywu obliczeniowego. 

3. Otworzyç zawór wspólny w celu uzyskania przep∏ywu obliczeniowego w obwodzie 
wskaênikowym. 

4. Pomierzyç wielkoÊç przep∏ywu w obwodzie odniesienia. Obliczyç wskaênik przep∏ywu 
λ= przep∏yw pomierzony/przep∏yw projektowy. 

5. Na zaworze odniesienia nale˝y ustawiç nowà wartoÊç ciÊnienia ∆pR, którà obliczamy 
ze wzoru:

Nowe ∆pR = ∆pRo + ∆po . (λ2 - 1)

6. Nastawiç zawór odniesienia tak, aby otrzymaç przep∏yw obliczeniowy dla tego spadku 
ciÊnienia i nast´pnie ponownie zrównowa˝yç ca∏e odga∏´zienie. 

Wyniki tego post´powania przedstawiono na rys. 5.7.

Rys.5.7. CiÊnienia ró˝nicowe (ciÊnienia dyspozycyjne) w poszczególnych obiegach 
i straty ciÊnienia na zaworach równowa˝àcych i odbiornikach koƒcowych.
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Metoda równowa˝enia TA Balance polega na wykorzystaniu programu komputerowego, który zosta∏
zainstalowany do przyrzàdu pomiarowego CBI. Posiada ona te same trzy podstawowe cechy metody
kompensacyjnej plus dodatkowo daje mo˝liwoÊç równowa˝enia hydraulicznego instalacji przez jed-
nego pracownika, który pos∏uguje si´ jednym przyrzàdem CBI przy równowa˝eniu ca∏ego systemu:

Zalety metody TA sà nast´pujàce:

Stopniowe przekazywanie do eksploatacji:
• Instalacja, która podlega równowa˝eniu, mo˝e zostaç podzielona na modu∏y. W praktyce oznacza 

to, ˝e instalacja mo˝e byç oddawana do eksploatacji etapowo, po wykonaniu pewnych zamkni´tych 
modu∏ów i nie ma potrzeby ponownego równowa˝enia ca∏ej instalacji po jej kompletnym wykonaniu.

Szybkie przekazanie do eksploatacji:
• Nie ma potrzeby pomiaru przep∏ywów we wszystkich ga∏´ziach i pionach. Nie wykonuje si´ tak˝e 

obliczeƒ wspó∏czynników przep∏ywu dla okreÊlenia poczàtkowego punktu procedury równowa˝enia 
instalacji. Wymagane jest tylko jednorazowe ustawienie przep∏ywu na ka˝dym zaworze 
równowa˝àcym.

Koszty pompowania mogà byç zminimalizowane:
• Po zakoƒczeniu procedury równowa˝enia mo˝na odczytaç przewymiarowanie pompy na g∏ównym 

zaworze równowa˝àcym. Mo˝na wówczas zredukowaç w odpowiedni sposób ciÊnienie na pompie. 
Bardzo cz´sto mo˝emy uzyskaç du˝e oszcz´dnoÊci energii w instalacjach klimatyzacyjnych. 

Jeden pracownik i jeden przyrzàd:
• Po przeprowadzeniu pomiarów wartoÊci ciÊnieƒ i przep∏ywów, oblicza si´ za pomocà odpowiedniego 

programu komputerowego, zainstalowanego w przyrzàdzie CBI, w∏aÊciwe nastawy na zaworach 
równowa˝àcych w celu otrzymania wymaganych przep∏ywów obliczeniowych (projektowych).

W programie komputerowym zak∏ada si´, ze instalacja zosta∏a podzielona na modu∏y.
Przypomina si´ tutaj, ˝e modu∏ mo˝e zawieraç kilka obiegów pod∏àczonych do tego
samego przewodu zasilajàcego i powrotnego. Ka˝dy z obiegów wchodzàcych w sk∏ad
modu∏u ma w∏asny zawór równowa˝àcy, a modu∏ posiada dodatkowy zawór równowa˝àcy,
który nazywany jest zaworem wspólnym. 

Rys.6.1: Modu∏ hydrauliczny  tworzy kilka obiegów pod∏àczonych do tego samego 
przewodu zasilajàcego i powrotnego.
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6.1. Przygotowanie do procedury równowa˝enia

W czasie pomiarów ciÊnienie ró˝nicowe ∆H na wejÊciu do modu∏u powinno byç sta∏e.
WartoÊç ciÊnienia ∆H nie ma wi´kszego znaczenia dopóki nie wystàpi ciÊnienie, które jest
niewystarczajàce dla uzyskania poprawnych pomiarów. Z tego powodu piony i modu∏y,
które nie zosta∏y jeszcze zrównowa˝one, a które mogà powodowaç wyst´powanie nad-
przep∏ywów, powinny byç odci´te za pomocà zaworów. Aby byç pewnym, ˝e spadki
ciÊnienia na zaworach równowa˝àcych b´dà wystarczajàce dla uzyskania poprawnych
pomiarów, nale˝y ustawiç zawór równowa˝àcy na 50% otwarcia (dla zaworu STAD - 2
obroty), ewentualnie zgodnie z wykonanymi wczeÊniej obliczeniami. Zawór wspólny dla
ca∏ego modu∏u, który b´dzie równowa˝ony, musi byç otwarty ca∏kowicie w czasie proce-
dury równowa˝enia. 

Metoda równowa˝enia TA wymaga, aby zawory zosta∏y ponumerowane zgodnie 
z rys.6.1. Pierwszy zawór za zaworem wspólnym musi otrzymaç numer 1, a nast´pnie 
kolejne zawory b´dà otrzymywaç kolejne numery, jak to pokazano na rys.6.1. Zawór
wspólny nie jest oznaczony numerem. 

6.2. Procedura równowa˝enia

Nale˝y wykonywaç pomiary na jednym module w danym czasie. 
Przyrzàd pomiarowy CBI pokazuje na wyÊwietlaczu ka˝dy krok procedury

równowa˝enia. Dla ka˝dego zaworu w danym module, w dowolnej kolejnoÊci, musi byç
zastosowana nast´pujàca procedura:
1. Wprowadziç kolejny numer zaworu, jego rodzaj, Êrednic´ i bie˝àce po∏o˝enie nastawy 

(np. 1, STAD, DN 20, nastawa 2).
2. Wprowadziç wymaganà wielkoÊç przep∏ywu.
3. Pomiar przep∏ywu jest wówczas przeprowadzany automatycznie.
4. Zamknàç zawór ca∏kowicie.
5. Przeprowadzony zostanie automatycznie pomiar ciÊnienia ró˝nicowego.
6. Ponownie otworzyç zawór do jego poczàtkowego otwarcia.
7. Gdy pomierzone zostanà wszystkie zawory równowa˝àce w danym module, przyrzàd 

CBI wymaga pomiarów ciÊnienia ∆p na zaworze wspólnym przy ca∏kowitym jego 
zamkni´ciu.

Po wykonaniu wszystkich kroków powy˝szej procedury równowa˝enia, przyrzàd CBI
oblicza w∏aÊciwe nastawy zaworów równowa˝àcych w module. Nale˝y ustawiç nastawy
tych zaworów zgodnie z obliczeniami. 

Przyrzàd CBI ustala obwód wskaênikowy (jest to obieg przez odbiornik wymagajàcy
najwi´kszego ciÊnienia ró˝nicowego) i podaje minimalnà wartoÊç ciÊnienia ró˝nicowego,
która powinna wystàpiç na zaworze równowa˝àcym wskaênikowym, co jest niezb´dnym
warunkiem dla wykonania prawid∏owego pomiaru przep∏ywu. WartoÊç tego ciÊnienia
wynosi zwykle 3 kPa, ale mo˝e byç ona zmieniona, je˝eli zachodzi taka potrzeba. Nastawy
pozosta∏ych zaworów równowa˝àcych sà obliczane automatycznie, aby otrzymaç
zrównowa˝enie ka˝dego z elementów danego modu∏u. Nastawy te nie zale˝à od bie˝àcej
wielkoÊci ciÊnienia ró˝nicowego ∆H, które wyst´puje w module.

Po wykonaniu tych czynnoÊci nie uzyskamy jeszcze wymaganych przep∏ywów
obliczeniowych. B´dzie to mia∏o miejsce dopiero wtedy, gdy na zaworze wspólnym
zostanie ustawiona w∏aÊciwa wielkoÊç przep∏ywu. CzynnoÊci zwiàzane z tym wystàpià 
w dalszej cz´Êci procedury równowa˝enia. 
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6.3. Wzajemne równowa˝enie modu∏ów na pionach 

Po zrównowa˝eniu ka˝dego z modu∏ów, pod∏àczonych do tego samego pionu,
poszczególne modu∏y muszà byç równowa˝one wzajemnie mi´dzy sobà. Ka˝dy modu∏ jest
teraz analizowany jako obwód dla którego zawór równowa˝àcy jest zaworem wspólnym 
w tym module. Procedura równowa˝enia metodà TA zawiera obliczenia nastaw zaworów
wspólnych w modu∏ach 1,2 i 3, które obejmujà odbiorniki pod∏àczone do danego pionu. 

Rys.6.2. Przyk∏ad modu∏u z pionem centralnego ogrzewania zawierajàcego
modu∏y 1,2, i 3 z odbiornikami przy∏àczonymi do wspólnego pionu

Modu∏ z pionem centralnego ogrzewania powinien byç zrównowa˝ony po zrównowa˝eniu
poszczególnych modu∏ów z odbiornikami przy∏àczonymi do wspólnego pionu. Sposób
przeprowadzenia procedury równowa˝enia tego pionu jest podobny jak modu∏ów wchodzà-
cych w sk∏ad modu∏u podstawowego. 

6. Metoda równowa˝enia TA Balance
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6.4. Wzajemne równowa˝enie pionów

Gdy wszystkie piony b´dà równowa˝one indywidualnie, muszà one tworzyç modu∏. Zawór
wspólny tego modu∏u jest wówczas g∏ównym zaworem równowa˝àcym, który jest
zwiàzany z pompà obiegowà, zainstalowanà na przewodzie rozdzielczym.

Rys.6.3. Wszystkie piony c.o. tworzà modu∏ koƒcowy

W tym nowym module, przewody pionowe sà równowa˝one wzajemnie mi´dzy sobà, przy
wykorzystaniu tej samej procedury równowa˝enia.

Ostatecznie, regulacja ca∏ego przep∏ywu jest wykonywana za pomocà g∏ównego
zaworu równowa˝àcego. Po zakoƒczeniu tej procedury, wszystkie obwody regulacyjne 
w ca∏ej instalacji powinny posiadaç wymagane przep∏ywy obliczeniowe (projektowe). 
W celu zweryfikowania tej procedury, nale˝y wykonaç pomiary przep∏ywów na wybranych
zaworach równowa˝àcych. 

Wydruk z komputera dostarczy nam list´ z wykazem nastaw i innych danych, je˝eli
tylko dane te zosta∏y zapisane w przyrzàdzie pomiarowym CBI. 

Wszystkie nadwy˝ki ciÊnieƒ sà odk∏adane na g∏ównym zaworze równowa˝àcym.
Je˝eli nadwy˝ki te sà zbyt wysokie, to mo˝na zredukowaç pr´dkoÊç obrotowà pompy
(pompa o zmiennej pr´dkoÊci obrotowej). Przy pompie o sta∏ej pr´dkoÊci obrotowej mo˝na
wymieniç wirnik, co doprowadzi do zmniejszenia wysokoÊci ciÊnienia na pompie, a tym
samym do obni˝enia kosztów pompowania. W pewnych przypadkach stopieƒ przewymia-
rowania pompy jest tak du˝y, ˝e powinno si´ wymieniç pomp´ na mniejszà. 

Je˝eli w obiegu jest zamontowana pompa o zmiennej pr´dkoÊci obrotowej, to nie ma
potrzeby instalowania g∏ównego zaworu równowa˝àcego w danej instalacji. Przeprowadza
si´ wówczas regulacj´ maksymalnej pr´dkoÊci obrotowej pompy, aby otrzymaç przep∏yw
obliczeniowy przez zawór wspólny jednego z pionów. Wszystkie pozosta∏e przep∏ywy
zostanà automatycznie wyregulowane tak, aby przep∏ywy przez te zawory odpowiada∏y
przep∏ywom obliczeniowym. 
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Uwagi:

1. W czasie pomiarów wykonywanych na jednym module, nale˝y unikaç wp∏ywu zaburzeƒ 
zewn´trznych (np. przez odci´cie pozosta∏ych pionów). Zaburzenia takie mogà 
powodowaç wyst´powanie pewnych b∏´dów w modelu matematycznym, który zosta∏ 
opracowany przez firm´ TA dla przyrzàdu pomiarowego CBI. W koƒcowym efekcie 
mo˝emy otrzymaç odchy∏ki od wymaganych przep∏ywów, które odpowiadajà obliczo-
nym nastawom.

2. W czasie pomiarów ciÊnienia ró˝nicowego na ca∏kowicie zamkni´tym zaworze 
równowa˝àcym, nale˝y pami´taç, ˝e istnieje mechaniczne zabezpieczenie przyrzàdu 
CBI, które automatycznie zabezpiecza przyrzàd, gdy ró˝nica ciÊnieƒ jest wy˝sza od 200 kPa.

3. Metoda równowa˝enia TA Balance jest najszybszà metodà równowa˝enia przep∏ywów, 
poniewa˝ do równowa˝enia potrzebny jest tylko jeden pracownik, stosujàcy doÊç prostà 
procedur´ równowa˝enia. Jednak w porównaniu do metody kompensacyjnej, pracownik 
ten musi wi´cej razy odwiedzaç ka˝dy z zaworów równowa˝àcych w celu wykonania 
poprawnych pomiarów. W konsekwencji tego, je˝eli jest bardzo trudny dost´p 
do zaworów równowa˝àcych, to metoda kompensacyjna mo˝e si´ okazaç metodà 
bardziej ekonomicznà. 

6. Metoda równowa˝enia TA Balance
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7.1. Uk∏ady o zmiennych przep∏ywach z zaworami 
równowa˝àcymi

Rys.7.1. Ogólny przyk∏ad uk∏adu rozdzielczego

Uk∏ad zosta∏ podzielony na dwa modu∏y:
Zawór STAD-1.1 jest zaworem wspólnym dla pierwszego odga∏´zienia przy pierw-

szym pionie. Zawór STAD-1 jest zaworem wspólnym dla ca∏ego modu∏u z pionem pierw-
szym, a zawór STAD-0 jest g∏ównym zaworem wspólnym. 

Gdy odbiornikami koƒcowymi sà grzejniki, ustawia si´ nastawy wst´pne na zaworach
termostatycznych w taki sposób, aby spadek ciÊnienia na zaworze w wysokoÊci 10 kPa od-
powiada∏ przep∏ywowi obliczeniowemu. Hydrauliczne równowa˝enie instalacji przeprowa-
dza si´ zwykle przed zamontowaniem g∏owic na zaworach termostatycznych. 

Aby zrównowa˝yç uk∏ad pokazany na rys.7.1, zaleca si´ zastosowanie metody kom-
pensacyjnej (rozdzia∏ 5) lub metody równowa˝enia TA Balance (rozdzia∏ 6). G∏ówny za-
wór równowa˝àcy STAD-0 pokazuje stopieƒ przewymiarowania pompy i nale˝y zdecydo-
waç co do sposobu ograniczenia przez nià przep∏ywu. Je˝eli zainstalowana zosta∏a pompa
o zmiennej pr´dkoÊci obrotowej, to nie jest wymagana obecnoÊç g∏ównego zaworu równo-
wa˝àcego STAD-0. W takim przypadku nale˝y tak wyregulowaç pr´dkoÊç obrotowà pom-
py, aby otrzymaç przep∏yw obliczeniowy na zaworze równowa˝àcym jednego z pionów. 

7. Przyk∏ady ró˝nych uk∏adów
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7.2. Uk∏ad z zaworem nadmiarowo-upustowym BPV 
i zaworami równowa˝àcymi

Rys.7.2. Na ka˝dym odga∏´zieniu znajduje si´ zawór nadmiarowo-upustowy, 
który utrzymuje sta∏à ró˝nic´ ciÊnieƒ pomi´dzy punktami A i B.

Taki uk∏ad jest stosowany przede wszystkim w instalacjach centralnego ogrzewania, 
z odbiornikami koƒcowymi w postaci grzejników. 

Na ka˝dym odga∏´zieniu, zaopatrujàcym w ciep∏o kilka grzejników lub innych odbior-
ników ciep∏a, zamontowane zosta∏y zawory równowa˝àce, które wspó∏dzia∏ajà z zaworami
nadmiarowo-upustowymi  BPV. 

Je˝eli zamkni´ty zostanie zawór regulacyjny przed odbiornikami, ciÊnienie ró˝nicowe
AB ma wówczas tendencj´ wzrostowà. Je˝eli wartoÊç tego ciÊnienia przekroczy wielkoÊç
nastawy zaworu BPV, to zawór ten zacznie si´ otwieraç. Wzrastajàca wielkoÊç przep∏ywu
przez zawór nadmiarowo-upustowy BPV spowoduje odpowiedni spadek ciÊnienia na za-
worze równowa˝àcym STAD, który utrzymuje w przybli˝eniu sta∏à wartoÊç ciÊnienia ró˝-
nicowego pomi´dzy punktami A i B. Gdyby nie by∏o zaworu równowa˝àcego, zawór BPV
otwarty lub zamkni´ty, by∏by poddawany bezpoÊredniemu dzia∏aniu ró˝nicy ciÊnieƒ, która
wyst´puje pomi´dzy pionem zasilajàcym i powrotnym. Zawór BPV nie mo˝e sam stabili-
zowaç ciÊnienia po stronie pierwotnej, a w zwiàzku z tym musi on wspó∏pracowaç z zawo-
rem równowa˝àcym. 

Zawory grzejnikowe sà nastawiane wst´pnie na spadek ciÊnienia rz´du 10 kPa, które-
mu powinny odpowiadaç przep∏ywy obliczeniowe. Równowa˝enie instalacji przeprowadza
si´ podobnie jak to mia∏o miejsce dla schematu z rys. 7.1 przy ca∏kowicie zamkni´tych za-
worach nadmiarowo-upustowych typu BPV. Gdy ca∏a instalacja zostanie zrównowa˝ona,
dobiera si´ nastaw´ na zaworach BPV wynoszàcà 15 kPa, co wynika ze spadku ciÊnienia
na zaworach termostatycznych w wysokoÊci 10 kPa plus 5 kPa. Nale˝y tu podkreÊliç, ˝e ist-
niejà ró˝ne metody równowa˝enia uk∏adów z zaworami BPV, ale metoda przedstawiona tu-
taj jest metodà najprostszà. 

7. Przyk∏ady ró˝nych uk∏adów
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Przyk∏ad:
CiÊnienie dyspozycyjne po stronie pierwotnej wynosi 40 kPa. W czasie procedury równo-
wa˝enia wywo∏ano spadek ciÊnienia na zaworze równowa˝àcym zamontowanym na odga-
∏´zieniu w wysokoÊci 27 kPa, aby otrzymaç poprawnà wielkoÊç przep∏ywu przez odga∏´-
zienie w wysokoÊci 600 l/h. Oznacza to, ˝e ró˝nica ciÊnieƒ pomi´dzy punktami A i B dla
warunków obliczeniowych (projektowych) wynosi teraz 40 - 27 = 13 kPa. Termostatyczne
zawory grzejnikowe zosta∏y nastawione na ciÊnienie ró˝nicowe w wysokoÊci 10 kPa. Aby
jednak otrzymaç prawid∏owe wielkoÊci przep∏ywów w ca∏ym uk∏adzie, taka wielkoÊç ci-
Ênienia rz´du 10 kPa powinna znajdowaç si´ w po∏owie odga∏´zienia, a na poczàtku tego
odga∏´zienia wielkoÊç ta powinna wynosiç oko∏o 13 kPa. 

Rozpatrzmy teraz takà sytuacj´, przy której niektóre zawory termostatyczne sà za-
mkni´te, co powoduje wzrost przep∏ywów qs po stronie wtórnej. Poni˝sza tablica pokazu-
je zmieniajàce si´ wartoÊci przep∏ywów i ciÊnieƒ ró˝nicowych

Tablica 7.1. Gdy zawory termostatyczne zamykajà si´, 
zawór BPV otwiera si´ stopniowo.

Gdy przep∏yw po stronie pierwotnej zmniejszy si´ tylko z 600 l/h do 525 l/h, to ciÊnienie
ró˝nicowe w wysokoÊci 40 kPa pozostanie praktycznie nie zmienione. 

Zawór nadmiarowo-upustowy BPV zaczyna si´ otwieraç, gdy ciÊnienie ∆pAB osià-
gnie nastawionà wartoÊç 15 kPa. Gdy wszystkie zawory termostatyczne sà zamkni´te, ci-
Ênienie ró˝nicowe ∆pAB wyniesie 20,6 kPa i ciÊnienie to przekroczy∏oby wartoÊç 40 kPa,
gdyby nie by∏o zainstalowanego zaworu BPV. 

G∏ówny zawór równowa˝àcy STAD-0 pokazuje stopieƒ przewymiarowania pompy
i w zwiàzku z tym nale˝y doprowadziç do zrównowa˝enia przep∏ywów przez przewymia-
rowanà pomp´. Je˝eli zainstalowana zosta∏a pompa o zmiennej pr´dkoÊci obrotowej, to nie
jest wymagana obecnoÊç g∏ównego zaworu równowa˝àcego STAD-0. W takim wypadku
nale˝y tak wyregulowaç pr´dkoÊç obrotowà pompy, aby otrzymaç przep∏yw obliczeniowy
na zaworze równowa˝àcym jednego z pionów. 
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7.3. Uk∏ad z zaworami STAP na ka˝dym pionie

Rys. 7.3. Zawór regulacyjny STAP stabilizuje ciÊnienie ró˝nicowe w ka˝dym z pionów.

W du˝ych instalacjach, wysokoÊç ciÊnienia na pompie mo˝e byç zbyt wysoka lub mo˝e 
wahaç si´, co b´dzie niebezpieczne dla odbiorników koƒcowych. W takim wypadku ciÊnie-
nie ró˝nicowe jest stabilizowane do odpowiedniej wartoÊci na poczàtku ka˝dego z pionów
za pomocà regulatora ró˝nicy ciÊnieƒ typu STAP. 

Ka˝dy pion jest modu∏em, który mo˝e byç rozpatrywany niezale˝nie od pozosta∏ych
pionów w czasie procedury równowa˝enia. Zanim zaczniemy równowa˝yç dowolny z pio-
nów, zawór STAP powinien byç ca∏kowicie otwarty i nie nale˝y wykonywaç ˝adnych ma-
newrów tym zaworem, aby mo˝na by∏o otrzymaç ˝àdane przep∏ywy wody w czasie proce-
dury równowa˝enia. Najw∏aÊciwszym sposobem wykonania tego jest zamkni´cie kurka od-
wadniajàcego na zaworze STAM lub STAD na przewodzie zasilajàcym i odcià˝enie górnej
cz´Êci membrany (pod∏àczyç koƒcówk´ przyrzàdu CBI do górnej cz´Êci zaworu STAP).

Gdy odbiornikami koƒcowymi energii sà grzejniki, wykonuje si´ nastaw´ zaworów
termostatycznych tak, aby otrzymaç przep∏ywy obliczeniowe dla ciÊnienia ró˝nicowego
równego 10 kPa. 

Gdy ka˝dy z odbiorników koƒcowych wyposa˝ony jest w zawór równowa˝àcy, to
równowa˝y si´ poszczególne obiegi na danym odga∏´zieniu wzajemnie wzgl´dem siebie
zanim przejdzie si´ do równowa˝enia poszczególnych odga∏´zieƒ za pomocà metody kom-
pensacyjnej lub metody równowa˝enia TA Balance.

Po zrównowa˝eniu przep∏ywów przez piony, wykonujemy odpowiednià nastaw´ 
zaworu STAP, aby otrzymaç przep∏yw obliczeniowy, który mo˝e zostaç pomierzony za po-
mocà zaworu STAM (STAD), zamontowanego na poczàtku pionu. Piony nie sà równowa-
˝one wzajemnie wzgl´dem siebie. 

Uwaga:
Niektórzy projektanci dajà zawory nadmiarowo-upustowe (BPV) na koƒcu ka˝dego z pio-
nów, aby otrzymaç przep∏yw minimalny, gdy zamkni´te sà wszystkie zawory regulacyjne.
Innà metodà jest zaopatrzenie niektórych odbiorników koƒcowych w zawory trójdrogowe
zamiast stosowania zaworów regulacyjnych dwudrogowych. Otrzymane w ten sposób
przep∏ywy minimalne majà nast´pujàce zalety: 
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1. Przep∏yw wody przez pomp´ nie spada poni˝ej wartoÊci minimalnej.
2. Gdy przep∏yw wody jest zbyt ma∏y, majà miejsce wi´ksze spadki temperatury 

∆T w przewodach c.o. i nie mo˝emy wówczas uzyskaç w∏aÊciwej temperatury oblicze-
niowej w odbiornikach, która jest zbyt niska w przypadku instalacji centralnego ogrze-
wania i zbyt wysoka w przypadku klimatyzacji. Zapewnienie minimalnego przep∏ywu 
w danym obiegu redukuje ten niekorzystny wp∏yw. 

3. Gdy zostanà zamkni´te wszystkie zawory regulacyjne, wówczas zawór ró˝nicy ciÊnieƒ 
typu STAP tak˝e si´ zamknie. We wszystkich przewodach powrotnych, pod∏àczonych 
do danego pionu, nast´puje zmniejszenie ciÊnienia statycznego z powodu obni˝enia tem-
peratury wody w obiegu zamkni´tym. CiÊnienie ró˝nicowe na zaworach regulacyjnych 
b´dzie tak wysokie, ˝e zawór regulacyjny, który otworzy si´ jako pierwszy b´dzie 
g∏oÊno pracowa∏. Minimalny przep∏yw pozwala uniknàç takich problemów. 

Nastawa zaworu BPV powinna byç przeprowadzona zgodnie z poni˝szà procedurà:
• W czasie wykorzystywania w procedurze równowa˝enia zaworu STAP, 

wszystkie odga∏´zienia od pionu powinny byç zamkni´te.
• Ustawiç takà nastaw´ zaworu STAM (STAD), aby otrzymaç minimalny spadek 

ciÊnienia równy 3 kPa przy przep∏ywie równym 25% przep∏ywu obliczeniowego. 
• Ustawiç takà nastaw´ zaworu BPV, aby otrzymaç 25% przep∏ywu obliczeniowego 

przez pion, który zostanie pomierzony za pomocà zaworu STAM (STAD).
• Zawór STAM (STAD) powinien byç ponownie ca∏kowicie otwarty, a wszystkie 

odga∏´zienia b´dà pracowaç w normalnych warunkach.

7.4.Uk∏ad z zaworami STAP na ka˝dym odga∏´zieniu

Rys.7.4a. Zawór regulacyjny STAP stabilizuje ciÊnienie ró˝nicowe 
w ka˝dym odga∏´zieniu.
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Stabilizacja ciÊnienia ró˝nicowego w ka˝dym odga∏´zieniu pozwala uzyskaç przed ka˝dym
z odbiorników koƒcowych odpowiednie ciÊnienie dyspozycyjne. Ka˝de z odga∏´zieƒ jest
równowa˝one niezale˝nie od drugiego. 

Gdy odbiornikami koƒcowymi sà grzejniki, wówczas wykonuje si´ nastawy zaworów
termostatycznych na ciÊnienie ró˝nicowe rz´du 10 kPa, odpowiadajàce przep∏ywowi obli-
czeniowemu.

Gdy ka˝dy z odbiorników koƒcowych posiada swój w∏asny zawór równowa˝àcy, to
odbiorniki te nale˝y równowa˝yç wzajemnie wzgl´dem siebie, wykorzystujàc w tym celu
metod´ kompensacyjnà lub metod´ równowa˝enia TA Balance.

Gdy równowa˝one jest odga∏´zienie, nale˝y wówczas tak ustawiç nastaw´ zaworu
STAP, aby otrzymaç przep∏yw obliczeniowy, który mo˝e zostaç pomierzony za pomocà za-
woru STAM (STAD), zamontowanego na ga∏´zi zasilajàcej.

Niektórzy projektanci proponujà monta˝ na koƒcu ka˝dego z odga∏´zieƒ zaworów
nadmiarowo-upustowych (BPV), aby zachowaç minimalny przep∏yw, gdy wszystkie zawo-
ry regulacyjne zostanà zamkni´te. Zapewnia to minimalny przep∏yw przez pomp´, gdy
wszystkie zawory regulacyjne przed odbiornikami koƒcowymi zostanà zamkni´te. Wi´cej
informacji na ten temat - patrz punkt 7.3, a tak˝e poni˝szy przyk∏ad.

Nie ma potrzeby wzajemnego równowa˝enia odga∏´zieƒ, a tak˝e pionów.

Przyk∏ad:
Jest powszechnie stosowanà zasadà wyposa˝enie ka˝dego mieszkania w budynku miesz-
kalnym w jeden zawór STAP zgodnie z rys. 7.4b. Zawór regulacyjny typu otwórz-zamknij
wspó∏pracuje z zaworem termostatycznym, który reaguje na temperatur´ otaczajàcego 
powietrza w pomieszczeniu. 

Rys.7.4b. Przyk∏ad niew∏aÊciwego rozwiàzania z zaworem regulacyjnym zamontowanym
za zaworem pomiarowym STAM.

Gdy zawór regulacyjny jest zamontowany jak na rys.7.4b, to ciÊnienie ró˝nicowe ∆H0
odpowiada ciÊnieniu ró˝nicowemu otrzymanemu na zaworze STAP pomniejszonemu
o zmiennà wartoÊç spadku ciÊnienia na zaworze regulacyjnym V. W zwiàzku z tym przy ta-
kim rozwiàzaniu nie ma dobrej stabilizacji ciÊnienia ∆H0.

Kolejny problem jest nast´pujàcy: gdy zawór regulacyjny V zamyka si´, zawór STAP
poddany jest ciÊnieniu ró˝nicowemu ∆H i tak˝e si´ zamyka. Wszystkie obiegi po stronie
wtórnej poddane sà zmniejszonemu ciÊnieniu statycznemu, co wynika z obni˝enia tempe-
ratury wody w obiegach zamkni´tych. CiÊnienie ∆p na zaworze „V“ i zaworze STAP wzra-
sta w sposób gwa∏towny. Gdy zawór regulacyjny „V“ zacznie si´ ponownie otwieraç, mo-
˝e powstawaç ha∏as na skutek kawitacji, która ma miejsce na zaworze „V“. Problem ten
mo˝na rozwiàzaç poprzez umieszczenie zaworu regulacyjnego na przewodzie powrotnym,
blisko zaworu STAP. 

Poprawny schemat takiego uk∏adu pokazano na rys.7.4c.
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Rys.7.4c. Zawór regulacyjny zamontowany zosta∏ przed zaworem pomiarowym STAM

Gdy zawór regulacyjny zamyka si´, ciÊnienie ró˝nicowe ∆Ho spada do zera, a zawór STAP
otwiera si´ ca∏kowicie (rys.7.4c). Instalacja po stronie wtórnej jest zasilana z przewodu roz-
dzielczego i w zwiàzku z tym ciÊnienie statyczne nie zmieni si´, przez co unikamy proble-
mów omawianych wczeÊniej i przedstawionych na rys.7.4b. Poza tym w tym wypadku bar-
dziej prawid∏owa jest stabilizacja ciÊnienia ró˝nicowego ∆Ho. 

Jak widaç z powy˝szych rozwa˝aƒ, niewielkie zmiany na etapie projektowania, mogà byç
przyczynà bardzo powa˝nych problemów zwiàzanych z poprawnym dzia∏aniem instalacji.

7.5. Uk∏ad z zaworami STAP przed ka˝dym zaworem
regulacyjnym dwudrogowym

Rys.7.5. Utrzymywane jest sta∏e ciÊnienie ró˝nicowe na ka˝dym zaworze regulacyjnym
przy wykorzystaniu zaworu STAP

Na ka˝dym zaworze regulacyjnym utrzymywana jest sta∏a wartoÊç ciÊnienia ∆p za pomocà
regulatora STAP. Z punktu widzenia regulacji, jest to najlepsze rozwiàzanie. Poza tym
w takim wypadku mamy zapewnione automatycznie zrównowa˝enie obiegów. 

Dla ka˝dego z obiegów przez odbiorniki koƒcowe zawór regulacyjny jest ca∏kowicie
otwarty i wykonuje si´ takà nastaw´ zaworu STAP, aby otrzymaç przep∏yw obliczeniowy.
W ka˝dym przypadku, gdy zawór regulacyjny jest otwarty ca∏kowicie, otrzymujemy prze-
p∏yw obliczeniowy i nie ma nigdy miejsce przewymiarowanie zaworu regulacyjnego. Poza
tym, gdy ciÊnienie ró˝nicowe na zaworze regulacyjnym jest sta∏e, autorytet tego zaworu jest
bliski jednoÊci. 
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Procedura równowa˝enia ogranicza si´ tylko do wykonania wy˝ej przedstawionych czyn-
noÊci. Odbiorniki koƒcowe, odga∏´zienia, i piony nie muszà byç równowa˝one wzajemnie
mi´dzy sobà, poniewa˝ równowa˝enie takie odbywa si´ automatycznie. 

Mo˝emy teraz zadaç pytanie: co zdarzy si´, je˝eli tylko niektóre zawory regulacyjne wspó∏-
pracujà z zaworami STAP, a pozosta∏e - nie.

W takim wypadku powinniÊmy powróciç do rysunku 7.1, który pokazuje schemat z zawo-
rami równowa˝àcymi zainstalowanymi na odga∏´zieniach i pionach. Równowa˝enie takiej
instalacji jest wykonywane przy ca∏kowicie otwartym zaworze STAP. Przypomina si´ tak-
˝e w tym miejscu, ˝e zalecane jest tu stosowanie zaworu STAD zamiast zaworu STAM. Za-
wór STAD jest u˝ywany jako zwyk∏y zawór równowa˝àcy w czasie procedury równowa-
˝enia. Gdy instalacja zostanie zrównowa˝ona, procedura równowa˝enia w odniesieniu do
ka˝dego zaworu STAP jest nast´pujàca:

• Zawór STAD po∏àczony z zaworem STAP jest ponownie otwarty przy nastawie tak 
dobranej, aby otrzymaç spadek ciÊnienia w wysokoÊci co najmniej 3 kPa dla przep∏ywu 
obliczeniowego. 

• Nastawa zaworu STAP musi byç tak ustawiona, aby otrzymaç przep∏yw obliczeniowy 
na zaworze regulacyjnym przy ca∏kowitym jego otwarciu. WielkoÊç przep∏ywu jest 
mierzona za pomocà zaworu równowa˝àcego STAD.

7.6. Uk∏ad rozdzielczy o sta∏ym przep∏ywie w obiegu 
pierwotnym z pompami w obiegu wtórnym

Rys.7.6. Uk∏ad rozdzielczy o sta∏ym przep∏ywie w obiegu pierwotnym  
i zmiennym przep∏ywie w obiegu wtórnym.

Gdy w systemie znajduje si´ tylko jedno êród∏o energii, wówczas najlepszym rozwiàza-
niem jest uk∏ad rozdzielczy o sta∏ym przep∏ywie. WysokoÊç ciÊnienia pompy zainstalowa-
nej w obiegu pierwotnym równowa˝y straty ciÊnienia w êródle i przewodach obiegu pier-
wotnego. Ka˝dy obieg po stronie wtórnej jest wyposa˝ony w pomp´ obiegowà. 
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W celu unikni´cia wzajemnego oddzia∏ywania pomi´dzy pompà w obiegu pierwotnym
i pompami w obiegu wtórnym, ka˝dy obieg jest wyposa˝ony w przewód obejÊciowy. 

Ka˝dy obieg jest równowa˝ony niezale˝nie od drugiego.
Obieg po stronie pierwotnej jest równowa˝ony oddzielnie tak jak to pokazano na rys. 7.1

przy uwzgl´dnieniu nast´pujàcej uwagi: w celu unikni´cia tzw. krótkich obiegów z bardzo
du˝ymi nadprzep∏ywami, zaleca si´, aby wszystkie zawory równowa˝àce po stronie pier-
wotnego uk∏adu rozdzielczego zosta∏y nastawione na 50% otwarcia przed rozpocz´ciem
procedury równowa˝enia. 

7.7. Uk∏ad rozdzielczy o sta∏ym przep∏ywie w obiegu 
pierwotnym z zaworami trójdrogowymi

Rys.7.7. Utrzymywany jest sta∏y przep∏yw po stronie pierwotnej z zaworami 
trójdrogowymi przed odbiornikami koƒcowymi

Równowa˝enie takiego uk∏adu jest takie same jak to pokazano na schemacie z rys.7.1. Dla
przeprowadzenia procedury równowa˝enia, dla ka˝dego zaworu trójdrogowego potrzebny
jest zawór równowa˝àcy STAD-1 na sta∏ym przep∏ywie. Zawór równowa˝àcy STAD-2 na
obejÊciu musi powodowaç takà samà strat´ ciÊnienia jak na odbiorniku. W tym wypadku
przep∏yw wody b´dzie taki sam, gdy zawór trójdrogowy b´dzie ca∏kowicie otwarty lub ca∏-
kowicie zamkni´ty. Zawór równowa˝àcy STAD-2 nie jest potrzebny, gdy spadek ciÊnienia
na odbiorniku jest mniejszy ni˝ 25% obliczeniowego spadku ciÊnienia w danym obiegu.

7. Przyk∏ady ró˝nych uk∏adów
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7.8. Uk∏ady rozdzielcze instalacji ciep∏ej wody 
u˝ytkowej z zaworami równowa˝àcymi

W uk∏adach rozdzielczych ciep∏ej wody u˝ytkowej ma miejsce bardzo gwa∏towny spadek
temperatury wody, gdy jej zu˝ycie jest bliskie zero. W wyniku tego u˝ytkownicy ciep∏ej
wody muszà doÊç d∏ugo czekaç dopóki nie otrzymajà wody o odpowiedniej temperaturze.
Poza tym w temperaturach ni˝szych od +55 °C rozmna˝a si´ bakteria Legionella, która jest
bardzo niebezpieczna dla ludzi.

Aby dostarczyç wod´ o wymaganej temperaturze, powinna byç zapewniona ciàg∏a
cyrkulacja tej wody w celu skompensowania strat ciep∏a. W zwiàzku z tym instaluje si´
pomp´ cyrkulacyjnà, która gwarantuje minimalny przep∏yw ql ciep∏ej wody w instalacji
(rys.7.8a). 

Rys.7.8a. Pompa cyrkulacyjna zapewnia odpowiednià temperatur´ ciep∏ej wody 
w uk∏adzie rozdzielczym.

7. Przyk∏ady ró˝nych uk∏adów

40

A

S

V1

STAD-2

C1

to

q2

q1

tg

tr

ts

C2

STAD-1

B
C

D
E

qb qc

qd qe

L db

dedd

dc

tr



OkreÊlenie przep∏ywu cyrkulacyjnego
Je˝eli przyjmiemy, ze najdalej po∏o˝ony u˝ytkownik jest zaopatrywany w ciep∏à wod´
o temperaturze zasilania ts pomniejszonej o ∆T, to mo˝emy obliczyç wielkoÊç minimalne-
go przep∏ywu cyrkulacyjnego q1 ze wzoru:

gdzie:
Pm straty ciep∏a w przewodach zasilajàcych, W.

Nale˝y tu wziàç pod uwag´ sum´ strat w przewodach:
ΣL + Σd = [SA + AC + AE] + [db + dc + dd + de] (rys.7.8a).

∆T dopuszczalny spadek temperatury ciep∏ej wody (5 K).
q1 w l/h.

Dla spadku temperatury ∆T rz´du 40 K pomi´dzy temperaturà wody na wyjÊciu z instala-
cji a otaczajàcym powietrzem, straty ciep∏a wynoszà oko∏o 10 W/m, niezale˝nie od Êredni-
cy przewodu. Ma to miejsce wtedy, gdy gruboÊç izolacji przy wspó∏czynniku przewodze-
nia ciep∏a λ=0,036, równa jest 0,7 x Êrednica zewn´trzna przewodu (bez izolacji).

Oczywiste, ˝e najlepszym rozwiàzaniem by∏oby obliczenie przep∏ywów przy
uwzgl´dnieniu rzeczywistej gruboÊci izolacji przewodów ciep∏ej wody. Znacznie lepsze
szacunkowe obliczenia mogà byç wykonane przy wykorzystaniu nast´pujàcego wzoru 
empirycznego:

[W/m]

gdzie:
I gruboÊç izolacji, mm
de zewn´trzna Êrednica przewodu bez izolacji, mm
λ wspó∏czynnik przewodzenia ciep∏a, W/m K.

Dla ∆T = 40 i λ = 0,036 (we∏na szklana), wzór przyjmie nast´pujàcà postaç:

; gdzie: de < 100 mm 

Gdy instalacja rozdzielcza c.w.u. jest zrównowa˝ona poprawnie, nie ma mo˝liwoÊci wystà-
pienia niew∏aÊciwych przep∏ywów. Je˝eli wielkoÊç przep∏ywu zostanie zredukowana
o 50%, przy temperaturze ciep∏ej wody na wyjÊciu równej 60°C, najdalej po∏o˝ony u˝yt-
kownik otrzyma wod´ o temperaturze +51°C zamiast projektowych +55°C. W takim wy-
padku wzrasta jednak ryzyko rozmna˝ania si´ bakterii Legionella. 

W poni˝szym przyk∏adzie przeanalizujemy nast´pujàce hipotez´:
Ts = 60°C; tr = 55°C, a P = 10 W/m. Otrzymamy zatem:

znajàc wielkoÊç przep∏ywu ca∏kowitego, mo˝emy obliczyç przep∏ywy w ka˝dym odga∏´-
zieniu. Zaczynamy od punktu S (rys. 7.8a), gdzie zlokalizowany jest czujnik temperatury,
temperatura wody na wejÊciu do odga∏´zienia A mo˝e byç obliczona ze wzoru:

gdzie: PSA = straty ciep∏a na odcinku S.A.
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Dla pierwszego odga∏´zienia straty ciep∏a ZAC = PAC + Pxdb + Pxdc. Mo˝emy zatem obli-
czyç kolejno temperatury w w´z∏ach i wymagane przep∏ywy, co pokazano poni˝ej.

Poniewa˝ przep∏yw qAD = q1 - qAB, mo˝emy zatem obliczyç temperatur´ tD w drugim od-
ga∏´zieniu w taki sam sposób jak pokazano wy˝ej. Taka systematyczna i prosta procedura
obliczeniowa mo˝e byç zastosowana nawet w odniesieniu do bardzo skomplikowanych
uk∏adów. 

Je˝eli znane sà ju˝ wielkoÊci przep∏ywów, to mo˝emy ∏atwo zrównowa˝yç instalacj´ cie-
p∏ej wody, wykorzystujàc w tym celu metod´ kompensacji lub metod´ równowa˝enia TA.

Dla wst´pnego oszacowania wysokoÊci ciÊnienia na pompie, mo˝na pominàç straty ci-
Ênienia w przewodzie zasilajàcym. Analizujàc przewód cyrkulacyjny, proponuje si´ obli-
czaç ciÊnienie H = 10 + 0,15 (LSE + de) + 3 kPa dla ka˝dego zaworu równowa˝àcego pod-
∏àczonego szeregowo ( trzeci zawór w tym przyk∏adzie). Je˝eli na przyk∏ad LSE + de = 100
m, wówczas H = 10+15+9 = 34 kPa. W powy˝szym wzorze przyj´to spadek ciÊnienia na
wymienniku ciep∏a, zaworze zwrotnym i armaturze w wysokoÊci 10 kPa, a spadek ciÊnie-
nia w przewodzie cyrkulacyjnym przyj´to jako 0,15 kPa/m.

Rozpatrujàc odga∏´zienie AC (rys.7.8a), ale z czterema obiegami rozdzielczymi, dla
obliczenia przep∏ywów mo˝emy wykorzystaç powy˝sze wzory. Wzory te mogà byç prze-
kszta∏cone do innej postaci, która b´dzie bardziej odpowiednia dla wykonania odpowied-
nich obliczeƒ. Zostanie to wyjaÊnione na przyk∏adzie, który przedstawiono poni˝ej.

Rys.7.8b. Jedno odga∏´zienie uk∏adu rozdzielczego z czterema obiegami c.w.u.
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Przyjmijmy nast´pujàce d∏ugoÊci przewodów [m]:

D∏ugoÊci przewodów w metrach

Temperatura na zasileniu odga∏´zienia zosta∏a oznaczona jako tA, a spodziewana tempera-
tura w przewodzie powrotnym przez tr. Przyj´to w przyk∏adzie tA = 59°C (zak∏adajàc stra-
t´ 1°C pomi´dzy punktami S i A na rys. 7.8a) i tr = 55°C. 

Dla ∆T = tA - tr = 4 K oraz przy stratach ciep∏a w przewodach odniesieniu do 1 m rów-
nych 10 W/m, przep∏yw ca∏kowity q1 wynosi:

a zatem:

natomiast

Aby otrzymaç bardziej odpowiedni wzór, przekszta∏cimy go jak ni˝ej:

Podstawiajàc (tA-tr)/8,6 = λ i D1= λ - L1/q1, ostatecznie otrzymamy:

t1= 8,6 . D1 + tr  ; gdzie: λ = 0,465.

Zastosowane wzory
Powy˝sze wzory mogà byç wyprowadzone w ten sam sposób dla pozosta∏ych obiegów.
Mo˝emy je zastosowaç do obliczenia przep∏ywów. Obliczenia temperatur nie sà wymaga-
ne, ale podano je tylko dla informacji. 

Obliczenia numeryczne
Nale˝y tutaj podkreÊliç, ˝e ostatni obieg wymaga 67% przep∏ywu przez odga∏´zienie pod-
czas gdy pierwszy wymaga tylko 8% przep∏ywu. Je˝eli jednak uk∏ad rozdzielczy nie jest
zrównowa˝ony, to obieg pierwszy otrzyma znacznie wi´kszy przep∏yw ni˝ obieg ostatni.
Wst´pna wartoÊç szacunkowa wymaganego ciÊnienia na pompie wynosi:

H = 10+0,15(40+25+20+35+12)+3x3 = 39 kPa. 
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7.9. Uk∏ad rozdzielczy ciep∏ej wody u˝ytkowej 
z zaworami termostatycznymi TA-Therm

Rys.7.9. Temperatura powrotu w ka˝dym odga∏´zieniu jest utrzymywana automatycznie

Na powrocie z ka˝dego obiegu zastosowano zawory termostatyczne (TA-Therm), które
utrzymujà temperatur´ wody powrotnej (cyrkulacyjnej) na wymaganym poziomie. Do za-
woru TA-Therm mo˝e byç pod∏àczony termometr, aby mo˝na by∏o zmierzyç temperatur´
wody powrotnej. Obliczane sà nast´pnie przep∏ywy cyrkulacyjne (rys. 7.8b), aby mo˝na
by∏o zwymiarowaç przewody i dobraç pomp´ cyrkulacyjnà. Dla najbardziej oddalonego
obiegu, mo˝na wst´pnie oszacowaç wysokoÊç ciÊnienia na pompie (dla zaworu TA-Therm
przy Kv = 0,3).

Obieg qe: H = 10 + 0,15(SE + de) + (0,01 qe/0,3)2 +3

Obieg qc: H = 10 + 0,15(SC + dc) + (0,01 qc/0,3)2 +3

Przyjmuje si´ wi´kszà z tych dwóch wartoÊci.

WielkoÊç Kv podana powy˝ej jako 0,30 odpowiada odchy∏ce temperatury wody na zawo-
rze termostatycznym rz´du 2°C, co wynika z wielkoÊci nastawy zaworu TA-Therm. 
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Metoda nastawy wst´pnej
Metoda nastawy wst´pnej wymaga, aby projektant obliczy∏ prawid∏owe wartoÊci nastaw
dla wszystkich zaworów równowa˝àcych i naniós∏ je na rysunki. Zaletà tej metody jest to,
˝e jest ona prostsza dla instalatora wykonujàcego nastawy na wszystkich zaworach równo-
wa˝àcych, zgodnie z projektem instalacji. 

Straty ciÊnienia przy przep∏ywie projektowym sà okreÊlane dla ka˝dego odbiornika
koƒcowego i armatury (zawór regulacyjny, przewody, inne zawory i kszta∏tki). Straty 
ciÊnienia pomi´dzy pompà a najdalej po∏o˝onym obiegiem przez odbiornik koƒcowy sà 
sumowane, dajàc niezb´dnà wysokoÊç ciÊnienia na pompie. 

Nast´pnie dobiera si´ pomp´ o najbli˝szej dost´pnej charakterystyce, zapewniajàcej
niezb´dny przep∏yw wody w najdalej po∏o˝onym obiegu. Ró˝nica pomi´dzy wysokoÊcià
ciÊnienia dobranej pompy a teoretycznà wysokoÊcià ciÊnienia pompy jest nadwy˝kà ciÊnie-
nia, która wystàpi w systemie. Bardzo istotnà sprawà jest zlikwidowanie tej nadwy˝ki 
ciÊnienia. W uk∏adach o zmiennych przep∏ywach mo˝na ponownie dobraç zawory regula-
cyjne, aby wyeliminowaç t´ nadwy˝k´ ciÊnienia. Pozosta∏a nadwy˝ka ciÊnienia mo˝e byç
zd∏awiona na zaworach równowa˝àcych.

WartoÊci nastaw i wielkoÊci przep∏ywów powinny byç naniesione na rysunkach pro-
jektowych. Upraszcza to w znacznym stopniu prace zwiàzane z równowa˝eniem przep∏y-
wów w ca∏ej instalacji.

Poniewa˝ metoda wst´pnej nastawy jest wykonywana na desce kreÊlarskiej, koniecz-
ne jest wprowadzenie poprawek po wykonaniu ca∏ej instalacji, poniewa˝ rzadko si´ zdarza,
aby instalacja by∏a wykonana w ca∏kowitej zgodnoÊci z projektem. Zmiany powykonawcze
mogà mieç wp∏yw na zmian´ wielkoÊci przep∏ywów. Przep∏ywy rzeczywiste i wszystkie
zmiany na budowie w stosunku do projektu, powinny byç uwzgl´dnione w koƒcowym 
raporcie dotyczàcym równowa˝enia przep∏ywów.

ZA¸ÑCZNIK A
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Ponowne obliczanie przep∏ywów przy przewymiarowaniu odbiorników
koƒcowych

Gdy znane jest zapotrzebowanie mocy cieplnej, mo˝na okreÊliç wielkoÊç przep∏ywów
przez ró˝ne odbiorniki koƒcowe pod warunkiem, ˝e znana jest ró˝nica temperatur
∆T w analizowanych obiegach instalacji. 

[l/h]   lub

[l/s]

Jednak odbiorniki nie zawsze pracujà przy obliczeniowej temperaturze zasilania.
W praktyce ˝aden z odbiorników, w wykonanej ju˝ instalacji, nie pracuje ca∏kowicie zgod-
nie z wydajnoÊciami projektowymi.

W zasadzie nie powinno si´ zak∏adaç, ˝e w oddawanych do u˝ytku instalacjach za-
montowano odbiorniki o wydajnoÊci, która odpowiada dok∏adnie wydajnoÊci obliczenio-
wej. W praktyce projektowej rzadko si´ przyjmuje odbiorniki o wydajnoÊciach zani˝onych
w stosunku do obliczeniowych. Zwykle przyjmuje si´ najbli˝sze wi´ksze wartoÊci w po-
równaniu z wartoÊciami obliczeniowymi, co prowadzi do przewymiarowania instalacji. 

Moc cieplna odbiornika jest okreÊlana przez producenta dla warunków nominalnych
(indeks dolny „n”). Za∏ó˝my, ˝e odbiornik pracuje w innych warunkach ni˝ warunki nomi-
nalne, np. przy innej temperaturze zasilania i zosta∏ on troch´ przewymiarowany. Je˝eli
znamy rzeczywistà temperatur´ zasilania i stopieƒ przewymiarowania odbiornika, to mo˝e-
my wykonaç ponownie obliczenia, aby przekonaç si´ jaka wielkoÊç przep∏ywu jest wyma-
gana. Wymagane przep∏ywy sà zwykle podawane przez producenta. 

Nale˝y stosowaç poni˝szy wzór dla grzejników:

gdzie:
tr - temperatura wody powrotnej (trn dla warunków nominalnych)
ts - temperatura wody zasilajàcej (tsn dla warunków nominalnych)
ti - temperatura wewn´trzna w pomieszczeniu (tin dla warunków nominalnych)
Pc - wymagana moc grzejnika, W
Pn - moc zainstalowanego grzejnika dla warunków nominalnych, W.

Je˝eli wartoÊç n nie jest podana przez producenta grzejników, to nale˝y przyjàç n = 1,3.
Przyk∏ad:
Grzejnik powinien posiadaç moc cieplnà Pc = 1000 W przy temperaturze wewn´trznej w po-
mieszczeniu ti = 22°C. Temperatura wody zasilajàcej wynosi ts = 75°C. Rzeczywista moc
zamontowanego grzejnika wynosi 1500 W i zosta∏a ona okreÊlona dla temperatury zasilania
tsn = 80°C i temperatury powrotu tm = 60°C oraz temperatury wewn´trznej tin = +20 °C.

Jaki powinien byç przep∏yw przez grzejnik, aby spe∏nione zosta∏y powy˝sze warunki?
Po podstawieniu powy˝szych wartoÊci do wzoru, otrzymamy temperatur´ wody po-

wrotnej tr = 46°C. Rzeczywisty spadek temperatury wynosi zatem ∆T = 75-46 = 29°C,
a wielkoÊç przep∏ywu q = 0,86 x 1000/29 = 30 l/h.
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Dobór zaworów równowa˝àcych
Zawór równowa˝àcy, który jest wi´kszy od potrzebnego w danym przypadku zaworu, nie
tylko jest dro˝szy, ale musi zostaç nastawiony blisko po∏o˝enia zamkni´cia, co obni˝a do-
k∏adnoÊç ustawiania przep∏ywów. 

Najlepszy zakres pracy dla zaworów równowa˝àcych znajduje si´ pomi´dzy 50 a 100%
maksymalnego otwarcia zaworu. Dlatego nale˝y dobraç taki zawór równowa˝àcy, aby
otrzymaç wymaganà strat´ ciÊnienia w tym zakresie nastaw dla przep∏ywu obliczeniowego. 

Przy stratach ciÊnienia poni˝ej 3 kPa, dok∏adnoÊç pomiarowa ulega znacznemu
zmniejszeniu z powodu zaburzeƒ przep∏ywu przed zaworem równowa˝àcym, wywo∏anych
pracà pompy, pracà zaworów regulacyjnych, oporów miejscowych, itp. Przy doborze za-
woru równowa˝àcego mo˝na stosowaç wzory przedstawione poni˝ej. 

q (l/h),  ∆p (kPa)

q (l/s),  ∆p (kPa).

Przyk∏ad:
Zawór równowa˝àcy powinien spowodowaç spadek ciÊnienia równy 15 kPa przy przep∏y-
wie 2000 l/h. Zgodnie z powy˝szym wzorem Kv = 5,16.
Zaworem równowa˝àcym, który ma zbli˝onà wartoÊç Kv jest zawór STAD20 (tablica poni˝ej).

Gdy wymagany spadek ciÊnienia nie jest znany, mo˝na dokonaç doboru zaworu w oparciu
o tablic´ przedstawionà poni˝ej.

Dobór zaworów równowa˝àcych dla unikni´cia przewymiarowania, 
w przypadku gdy nie znana jest wartoÊç spadku ciÊnienia
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Kv = 0,01 . q
�∆p

Kv = 36 . q
�∆p

Tabela doboru

STAD Kvs Przep∏yw wody Przep∏yw wody
DN l/h l/s

Zawór otwarty Rozmiar zaworu +1 Rozmiar zaworu Rozmiar zaworu +1 Rozmiar zaworu
∆p kPa min max min max min max min max

Spadek coÊnienia w przewodach, Pa/m Pr´dkoÊç przep∏ywu w przewodzie, m/s

10
15
20
25
32
40
50

15
20
25

65
80
100
125
150
200
250
300

100
350
650
1300
2000
2800
4500

200
200
600

10
18
33
55
90
150
270
400

430
750
1600
2400
3800
5700
11000

450
600
1200

25
38
60
95
150
270
420
650

0,028
0,097
0,181
0,361
0,556
0,778
1,250

0,056
0,056
0,167

2,78
5,00
9,17
15,28
25,00
41,67
75,00
111,11

0,119
0,208
0,444
0,667
1,056
1,583
3,056

0,125
0,167
0,333

6,94
10,56
16,67
26,39
41,67
75,00
116,67
180,56

0,5
1,9
1,3
2,2
2,0
2,1
1,9

1,0
1,0
2,2

1,1
2,3
3,0
3,4
4,6
3,8
5,2
7,6

8,6
8,9
7,9
7,6
7,2
8,8
11,1

5,1
9,0
9,0

6,9
10,0
10,0
10,0
12,8
12,5
12,6
20,1

17
62
61
55
57
33
19

21
7
13

38
31
34
35
24
20
25
29

390
244
312
167
183
119
77

97
53
48

208
125
105
97
63
60
58
71

76
268
184
213
119
104
100

96
21
53

84
113
96
89
90
63
60
53

1332
1085
990
664
391
390
408

438
167
193

467
463
297
251
235
189
138
131

0,14
0,27
0,31
0,36
0,41
0,35
0,23

0,15
0,10
0,16

0,52
0,56
0,67
0,77
0,74
0,78
1,00
1,16

0,59
0,57
0,77
0,66
0,77
0,72
0,57

0,34
0,29
0,33

1,30
1,17
1,22
1,33
1,24
1,41
1,55
1,88

0,23
0,48
0,49
0,62
0,55
0,57
0,57

0,28
0,15
0,29

0,72
0,94
1,02
1,12
1,26
1,24
1,41
1,48

0,97
1,04
1,21
1,15
1,04
1,15
1,39

0,62
0,46
0,57

1,79
1,98
1,85
1,94
2,09
2,22
2,19
2,40

1,47
2,52
5,7
8,7

14,2
19,2
33,0

2,00
2,00
4,01

95,1
120
190
300
420
765
1185
1450

STA-DR

STAF m3/h l/s



Nale˝y dobraç zawór równowa˝àcy dla przep∏ywu obliczeniowego równego 2000 l/h. Wy-
magany spadek ciÊnienia na zaworze nie jest znany. Poniewa˝ przep∏yw zawiera si´ pomi´-
dzy 1300 a 2400 l/h, wobec tego dobieramy zawór STAD25.

Straty ciÊnienia w przewodzie stalowym o Êrednicy DN25 dla przep∏ywu 2000 l/h wy-
noszà 530 Pa/m (patrz rys.C1). Gdy straty ciÊnienia sà zbyt wysokie, nale˝y przyjàç prze-
wód o wi´kszej Êrednicy, np. DN32.

Jest tak˝e mo˝liwe dobranie zaworu STAD32, co odpowiada takiej samej Êrednicy
przewodu. Aby otrzymaç minimalny spadek ciÊnienia na zaworze STAD32 równy 3 kPa
dla przep∏ywu 2000 l/h, to nastawa zaworu STAD32 powinna wynosiç 3.45 (86% otwar-
cia). W uzupe∏nieniu podaje si´, ˝e otwarcie powy˝ej 80% jest zwykle do przyj´cia. 
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Rys. C1. Straty ciÊnienia i pr´dkoÊci przep∏ywu wody o temperaturze 20°C
dla przewodów stalowych o chropowatoÊci bezwzgl´dnej 0,05 mm

Powy˝szy nomogram daje mo˝liwoÊç sprawdzenia, czy dobrany zawór równowa˝àcy jest
zgodny ze Êrednicà przewodu. Ogólnie mo˝na powiedzieç, ˝e Êrednica przewodu powinna
byç taka sama lub o jeden rozmiar wi´ksza od Êrednicy zaworu równowa˝àcego.

Przyk∏ad:
Mamy przewód o Êrednicy DN 80, przep∏yw wody wynosi 20 m3/h, pr´dkoÊç 1 m/s, a jed-
nostkowy spadek ciÊnienia - ∆p = 135 Pa/m. Dla takich warunków mo˝e byç dobrany za-
wór STAF65 lub zawór STAF80.

ZA¸ÑCZNIK C

49

∆p

Pa/m

100

150

200

250

300

350

400

450

500

600

20
°C 5.0

4.0

0.2

0.3

0.4

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

0.1

0.5

1

5

10

50

100

1000

0.1

0.5

1

5

10

50

100

500

DN300
300

20

30

40

50

60

70

80

90
100

120

140

160

180

200

250

DN10

DN15

DN20

DN25

DN32

DN40

DN50

DN65

DN80

DN100

DN125

DN150

DN200

DN250

v
m/s

mmdiq
l/s m3/h



Monta˝ zaworów równowa˝àcych
W celu zapewnienia dok∏adnej regulacji przep∏ywów za pomocà zaworów równowa˝àcych
wystarczy, aby prosty odcinek przewodu przed zaworem wynosi∏ pi´ç Êrednic przewodu,
a za zaworem - dwie Êrednice przewodu.

Rys.D1. Wymagane  odcinki proste przewodu przed i za zaworem równowa˝àcym

Je˝eli zawór równowa˝àcy zostanie zainstalowany za elementem instalacji powodujàcym
silne zaburzenia przep∏ywu, jak np. pompa lub zawór regulacyjny, to w takich wypadkach
zaleca si´, aby prosty odcinek przewodu przed zaworem równowa˝àcym wynosi∏ minimum
10 Êrednic przewodu. Na odcinku tym nie wolno instalowaç ˝adnych urzàdzeƒ, które po-
wodujà zaburzenia przep∏ywu, np. czujniki temperatury.

Na zasilaniu czy na powrocie?
Z punktu widzenia hydrauliki nie ma znaczenia, czy zawór równowa˝àcy jest zamontowa-
ny na przewodzie zasilajàcym czy na przewodzie powrotnym. WielkoÊç przep∏ywu w prze-
wodzie zasilajàcym jest oczywiÊcie taka sama jak w przewodzie powrotnym.

Zawory równowa˝àce, ze wzgl´du na ∏atwiejsze odwodnienie odbiorników, montuje
si´ na przewodzie powrotnym szczególnie w przypadku, gdy zawór równowa˝àcy wyposa-
˝ony jest w odwodnienie umo˝liwiajàce spust wody z odbiornika. Zalecane jest takie insta-
lowanie zaworów równowa˝àcych z zachowaniem oznaczonego na obudowie kierunku
przep∏ywu wody (pod grzyb - patrz rys. D2), poniewa˝ zapewnia to wi´kszà dok∏adnoÊç po-
miaru przep∏ywu. 

W praktyce zawory równowa˝àce nale˝y instalowaç w najbardziej dost´pnym miejscu,
zwracajàc tak˝e uwag´ na unikanie zaburzeƒ przep∏ywów przed zaworami przez ró˝nego
rodzaju armatur´. 

Rys. D2. Kierunek przep∏ywu powinien byç pod grzyb zaworu
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Szczegó∏owa instrukcja prac przygotowawczych
W praktyce wykonywania równowa˝enia hydraulicznego instalacji zdarza si´, ˝e instalato-
rzy tracà niepotrzebnie czas na poszukiwanie drobnych rzeczy, jak np. klucza do pomiesz-
czenia piwnicznego, w którym znajduje si´ zawór równowa˝àcy, zamontowanego zaworu
równowa˝àcego w podwieszonym stropie, utrudnionego dost´pu do punktów pomiaru ci-
Ênienia.

Wst´pna wizja i zapoznanie si´ z instalacjà w budynku mo˝e zaoszcz´dziç sporo cza-
su, co jest bardzo istotne w przypadku rozleg∏ych instalacji. W czasie takiej wizji nale˝y
zwróciç uwag´ na nast´pujàce sprawy:
• Sprawdziç na rysunkach, czy zosta∏y wyraênie naniesione wszystkie przep∏ywy dla 

wszystkich zaworów równowa˝àcych. Sprawdziç tak˝e, czy wartoÊç przep∏ywu ca∏ko-
witego odpowiada sumie przep∏ywów cz´Êciowych. Je˝eli weêmiemy dla przyk∏adu 
odga∏´zienie, to suma przep∏ywów przez odbiorniki koƒcowe powinna byç równa 
przep∏ywowi ca∏kowitemu przez odga∏´zienie.

• Sprawdziç, czy wykonana w budynku instalacja odpowiada projektowi. Je˝eli jest to 
konieczne, nale˝y nanieÊç na rysunkach poprawki powykonawcze, dotyczàce np. po-
szczególnych obiegów i wielkoÊci przep∏ywów.

• Zidentyfikowaç wszystkie zawory równowa˝àce i sprawdziç, czy b´dzie do nich dost´p 
po zakoƒczeniu monta˝u instalacji. Sprawdziç wielkoÊci tych zaworów i odpowiednio je 
oznakowaç.

• Sprawdziç, czy nie sà zanieczyszczone przewody, czy sà czyste wszystkie filtry i czy 
przewody zosta∏y odpowietrzone.

• Sprawdziç, czy wszystkie zawory zwrotne zosta∏y zainstalowane prawid∏owo i czy nie 
sà zablokowane

• Gdy koƒcowe odbiorniki sà przewymiarowane, sprawdziç czy by∏y ponownie obliczane 
przep∏ywy (patrz Za∏àcznik B).

• Przy zmianie temperatury mi´dzy 20°C a 80°C, straty ciÊnienia w przewodach mogà 
zmieniaç si´ nawet o 20%. Z tego powodu wa˝ne jest, aby równowa˝enie instalacji prze
prowadzaç przy tej samej temperaturze czynnika grzejnego. 

• Nale˝y na∏adowaç akumulator w przyrzàdzie CBI u˝ywanym do równowa˝enia instala-
cji i sprawdziç, czy dysponujemy wszystkimi niezb´dnymi narz´dziami i urzàdzeniami 
i czy sà one w dobrym stanie.

Zanim rozpoczniemy prac´

• Przygotowaç odpowiednie formularze i niezb´dne wyposa˝enie.
• Sprawdziç, czy wystarczajàca jest wysokoÊç ciÊnienia statycznego.
• Sprawdziç, czy wszystkie zawory odcinajàce znajdujà si´ we w∏aÊciwym po∏o˝eniu.
• W instalacjach c.o. z grzejnikami wyposa˝onymi w zawory termostatyczne nale˝y 

usunàç g∏owice, aby zawory pozosta∏y ca∏kowicie otwarte.
• Sprawdziç pr´dkoÊci obrotowe wszystkich pomp. W przypadku pomp o zmiennej 

pr´dkoÊci obrotowej, sprawdziç czy pompa pracuje przy pe∏nej pr´dkoÊci.
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Ogólne zalecenia projektowe
Projekt instalacji hydraulicznej zale˝y od jej charakterystyki i warunków pracy. W odnie-
sieniu do ró˝nych systemów instalacji rozdzielczych zmiennoprzep∏ywowych, z pompami
o sta∏ej i zmiennej pr´dkoÊci obrotowej, z regulacjà modulowanà lub regulacjà typu w∏àcz-
wy∏àcz, mo˝na zaleciç do stosowania nast´pujàce uwagi:

1. Nale˝y równowa˝yç instalacj´ pod wzgl´dem hydraulicznym dla warunków obliczenio-
wych (projektowych). B´dzie to oznacza∏o, ˝e zrównowa˝ona instalacja zapewni nam 
dostarczenie wymaganej mocy cieplnej lub ch∏odniczej. Bez wzgl´du na rodzaj regula-
cji odbiorników koƒcowych (modulowana czy te˝ typu w∏àcz-wy∏àcz), zawory przy od-
biornikach koƒcowych muszà byç ca∏kowicie otwarte w czasie równowa˝enia instalacji.

2. Nale˝y stosowaç metod´ kompensacyjnà lub metod´ równowa˝enia TA Balance z wy-
korzystaniem programu komputerowego w celu zrównowa˝enia instalacji pod wzgl´-
dem hydraulicznym. Zapobiega to podzia∏owi instalacji na cz´Êci i znacznie redukuje 
koszty robocizny. Obie te metody pozwalajà na wykrycie przewymiarowania pompy, co 
prowadzi do obni˝ki kosztów pompowania.

3. Nale˝y dobieraç modulowane zawory regulacyjne dwudrogowe, opierajàc si´ na nast´-
pujàcych wytycznych:
a) odpowiednia charakterystyka zaworu (zwykle sta∏oprocentowa);
b) w∏aÊciwy wymiar zaworu: przy ca∏kowicie otwartych zaworach regulacyjnych 

w warunkach obliczeniowych, powinno si´ wykorzystaç co najmniej 50% dyspozy-
cyjnej ró˝nicy ciÊnieƒ w danym obiegu w odniesieniu do warunków obliczeniowych;

c) autorytet zaworu regulacyjnego nie powinien byç ni˝szy ni˝ 0,25.

4. Gdy nie mo˝emy spe∏niç ostatniego warunku (3c) w niektórych obiegach instalacji, to 
nale˝y zainstalowaç miejscowy regulator ró˝nicy ciÊnieƒ w tych obiegach, aby poprawiç 
autorytet zaworu regulacyjnego i zmniejszyç ryzyko g∏oÊnej pracy zaworu.

5. Je˝eli projektujemy w instalacji pompy o zmiennej pr´dkoÊci obrotowej, to nale˝y za-
montowaç czujnik ciÊnienia ró˝nicowego, aby osiàgnàç kompromis pomi´dzy minima-
lizacjà kosztów pompowania a ograniczaniem zmian ciÊnienia ró˝nicowego na zaworach 
regulacyjnych. 
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Wi´cej na temat „Dlaczego równowa˝ymy instalacje?”

Równowa˝enie hydrauliczne - koniecznoÊcià dla dobrej regulacji 
Teoretycznie instalacje grzewcze i klimatyzacyjne mogà spe∏niç wi´kszoÊç wymagaƒ zwià-
zanych z mikroklimatem w pomieszczeniach i kosztami eksploatacji. Jednak w praktyce
nawet najbardziej nowoczesne i skomplikowane regulatory nie spe∏niajà ca∏kowicie tych
wymagaƒ. W wyniku tego warunki komfortu cieplnego sà zapewniane przy wy˝szych
kosztach eksploatacyjnych ni˝ by∏o zak∏adane. 

Przyczyna tego jest w tym, ˝e cz´sto projekty instalacji i urzàdzeƒ grzewczych i kli-
matyzacyjnych nie spe∏niajà pewnych warunków, które sà konieczne dla stabilnej pracy in-
stalacji oraz prawid∏owej jej regulacji. Mo˝na tu przedstawiç trzy bardzo wa˝ne warunki:

1. Muszà byç zapewnione przep∏ywy obliczeniowe we wszystkich odbiornikach 
koƒcowych.

2. CiÊnienie ró˝nicowe na zaworach regulacyjnych nie mo˝e si´ zbytnio zmieniaç.
3. Przep∏ywy muszà byç zgodne we wszystkich cz´Êciach instalacji.

F.1 Muszà byç zapewnione przep∏ywy obliczeniowe 
we wszystkich odbiornikach koƒcowych

Problemy wspólne
Problemy te sà typowym stwierdzeniem, ˝e warunek nr 1 (tj. warunek zapewnienia prze-
p∏ywów obliczeniowych w odbiornikach koƒcowych) nie jest spe∏niony:

• Wy˝sze ni˝ zak∏adano koszty energii.
• Zainstalowana moc êród∏a nie zapewnia odpowiednich wydajnoÊci odbiorników 

przy Êrednich i wysokich obcià˝eniach.
• Jest zbyt ciep∏o w niektórych pomieszczeniach budynku i zbyt zimno w innych 

pomieszczeniach.
• Wyst´puje du˝e opóênienie w uzyskaniu w∏aÊciwej temperatury wewn´trznej po tzw. 

nocnym obni˝eniu.

Otrzymanie prawid∏owych przep∏ywów
Moc przekazywana przez odbiorniki koƒcowe zale˝y od temperatury zasilania i wielkoÊci
przep∏ywu wody. Parametry te podlegajà regulacji, aby otrzymaç wymaganà temperatur´
wewn´trznà w pomieszczeniach. Regulacja mo˝liwa jest tylko wtedy, gdy zapewnione sà
wymagane przep∏ywy w instalacji. 

Niektórzy projektanci uwa˝ajà, ˝e wystarczy przedstawiç przep∏ywy obliczeniowe
w projekcie, aby otrzymaç to samo w rzeczywistoÊci. Aby jednak otrzymaç wymagane
przep∏ywy, nale˝y je pomierzyç i zrównowa˝yç. Do tego celu s∏u˝y procedura równowa˝e-
nia hydraulicznego instalacji. Dyskusja na ten temat sprowadza si´ do pytania: jak to wy-
konaç? Czy jest np. mo˝liwe uzyskanie poprawnych przep∏ywów w przewodach rozdziel-
czych poprzez dok∏adne zwymiarowanie ca∏ej instalacji? Odpowiedê z punktu widzenia
teoretycznego jest pozytywna, ale w praktyce nie jest mo˝liwe spe∏nienie tego warunku.

èród∏a energii, przewody, pompy i odbiorniki koƒcowe sà przyjmowane w celu pokry-
cia maksymalnego zapotrzebowania na ciep∏o ewentualnie ch∏ód (o ile nie dobierane jest
êród∏o ze wspó∏czynnikiem niejednoczesnoÊci obcià˝enia). Je˝eli jedno z ogniw tego ∏aƒ-
cucha nie jest w∏aÊciwie zwymiarowane, to pozosta∏e nie b´dà pracowaç optymalnie.
W wyniku tego nie uzyskamy wymaganych warunków mikroklimatu wewn´trznego w po-
mieszczeniach. 
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Czasami uwa˝a si´, ˝e projektujàc instalacj´ z pewnymi wspó∏czynnikami bezpieczeƒstwa,
zabezpieczymy si´ przed tymi problemami. Praktyka pokazuje, ˝e je˝eli nawet rozwià˝emy
pewne problemy, to powstanà inne, zwiàzane szczególnie z regulacjà instalacji. Nie sposób
uniknàç przewymiarowania pewnych elementów i urzàdzeƒ, poniewa˝ musimy je dobieraç
spoÊród dost´pnych na rynku. Poza tym na etapie projektowania, charakterystyki pewnych
urzàdzeƒ nie sà znane, poniewa˝ wykonawca dostarcza je w okresie póêniejszym. Nale˝y
wi´c dokonaç pewnych korekt, bioràc pod uwag´ rzeczywistà instalacj´, która cz´sto ró˝-
ni si´ w pewnych szczegó∏ach od zaprojektowanej. 

Równowa˝enie hydrauliczne pozwala zapewniç wymagane przep∏ywy, skompenso-
waç problemy przewymiarowania i umo˝liwiç poprawne wykonanie danej instalacji.

Uk∏ady rozdzielcze o sta∏ym przep∏ywie
W uk∏adach rozdzielczych o sta∏ym przep∏ywie (rys.F.1a), oblicza si´ zawory regulacyjne
trójdrogowe, aby otrzymaç na nich spadki ciÊnienia równe co najmniej obliczeniowym
spadkom ciÊnienia w odbiorniku „C”. Oznacza to, ˝e autorytet zaworu regulacyjnego po-
winien byç równy co najmniej 0,5, co zapewnia w∏aÊciwà regulacj´. Gdy spadek ciÊnienia
w odbiorniku (np. wymiennik) plus spadek ciÊnienia na zaworze regulacyjnym wynosi 20 kPa,
a ciÊnienie dyspozycyjne ∆H jest równe 80 kPa, wówczas na zaworze równowa˝àcym
STAD-1 musi byç zd∏awiona ró˝nica w wysokoÊci 60 kPa. Je˝eli tego si´ nie dokona, to
w danym obiegu wystàpià nadprzep∏ywy rz´du 200%, stwarzajàce du˝e trudnoÊci w regu-
lacji i prawid∏owym rozdziale wody w pozosta∏ych cz´Êciach instalacji. 

Na rys.F.1b zasadniczà rol´ odgrywa zawór równowa˝àcy STAD-2. Gdyby nie by∏o
tego zaworu, przewód obejÊciowy AB stanowi∏by tzw. krótki obieg z bardzo du˝ym prze-
p∏ywem, powodujàc wyst´powanie podprzep∏ywów w innych cz´Êciach instalacji. Zawór
równowa˝àcy STAD-2 umo˝liwi pomiar i regulacje przep∏ywu qp po stronie pierwotnej,
aby by∏ on nieznacznie wi´kszy od przep∏ywu qs po stronie wtórnej, który mo˝na pomie-
rzyç i wyregulowaç za pomocà zaworu STAD-3. Je˝eli qs > qp, to b´dzie mia∏ miejsce od-
wrotny przep∏yw wody przez obejÊcie AB powodujàc powstanie punktu zmieszania w A.
Temperatura wody zasilajàcej wzroÊnie w uk∏adach klimatyzacyjnych i zmniejszy si´
w uk∏adach ogrzewczych i nie b´dzie mo˝liwe uzyskanie prawid∏owych wydajnoÊci na od-
biornikach koƒcowych. 

Rys.F.1. Przyk∏ady obiegów ze sta∏ymi przep∏ywami wody w uk∏adach rozdzielczych

Równowa˝enie hydrauliczne zapewni prawid∏owy rozdzia∏ przep∏ywów w instalacji, zapo-
biegnie wystàpieniu problemów w eksploatacji instalacji i pozwoli zaworom regulacyjnym
na wype∏nianie poprawnych funkcji regulacji instalacji.
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Uk∏ady rozdzielcze o zmiennym przep∏ywie
W uk∏adach rozdzielczych o zmiennym przep∏ywie, ma miejsce wyst´powanie podprzep∏y-
wów przy du˝ych obcià˝eniach instalacji. 

Rys.F.2. Przyk∏ad uk∏adu rozdzielczego o zmiennym przep∏ywie

Na pierwszy rzut oka wydaje si´ nierozsàdne równowa˝enie uk∏adów przy pomocy zawo-
rów regulacyjnych dwudrogowych, zainstalowanych przy odbiornikach koƒcowych, ponie-
wa˝ zawory regulacyjne przeznaczone sà do regulacji przep∏ywów. Równowa˝enie hydrau-
liczne powinniÊmy uzyskaç niejako automatycznie. Jednak nawet po bardzo dok∏adnych
obliczeniach mo˝na zauwa˝yç, ˝e zawory regulacyjne z precyzyjnie obliczonymi wielko-
Êciami Kvs nie sà dost´pne na rynku. W wyniku tego wi´kszoÊç zaworów regulacyjnych
jest przewymiarowana. W trakcie eksploatacji instalacji trudno jest uniknàç ca∏kowitego
otwierania zaworów regulacyjnych, poniewa˝ ma to miejsce w czasie rozruchu instalacji,
gdy wyst´pujà du˝e zaburzenia przep∏ywów, gdy niektóre zawory termostatyczne sà usta-
wiane na minimalne lub na maksymalne wartoÊci przep∏ywów, ewentualnie gdy zostanà
przewymiarowane jakieÊ odbiorniki. We wszystkich tych przypadkach oraz w sytuacji, gdy
zawory równowa˝àce nie zosta∏y zamontowane we w∏aÊciwych miejscach, mo˝emy mieç
do czynienia z wyst´powaniem nadprzep∏ywów w niektórych obiegach, które z kolei pro-
wadzà do wyst´powania podprzep∏ywów w innych cz´Êciach instalacji.  

Stosujàc pompy o zmiennej pr´dkoÊci obrotowej nie rozwià˝emy tych problemów, po-
niewa˝ wszystkie przep∏ywy b´dà zmieniaç si´ proporcjonalnie, gdy zmienia si´ wysokoÊç
ciÊnienia na pompie. Taki sposób rozwiàzania problemu nadprzep∏ywów powoduje jedy-
nie, ˝e zjawisko podprzep∏ywów b´dzie mia∏o wi´ksze znaczenie. 

Ca∏a instalacja jest tak projektowana, aby otrzymaç maksymalnà wydajnoÊç przy mak-
symalnych obcià˝eniach. Jest wi´c zrozumia∏e, ˝e maksymalna wydajnoÊç powinna byç za-
wsze osiàgalna, gdy tylko tego ˝àdamy. 

Równowa˝enie hydrauliczne wykonane dla warunków obliczeniowych gwarantuje, ˝e
wszystkie odbiorniki koƒcowe otrzymujà w∏aÊciwe przep∏ywy, które zapewnià warunki
komfortu cieplnego w pomieszczeniach. Przy cz´Êciowych obcià˝eniach, gdy niektóre za-
wory regulacyjne zamykajà si´, dyspozycyjna ró˝nica ciÊnieƒ w poszczególnych obiegach
mo˝e tylko wzrosnàç. Je˝eli unikniemy wyst´powania podprzep∏ywów w warunkach obli-
czeniowych, nie powinny one mieç miejsca tak˝e w pozosta∏ych okresach pracy instalacji. 
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Poranny rozruch instalacji
W uk∏adach rozdzielczych o zmiennych przep∏ywach, poranny rozruch instalacji po ka˝-
dym os∏abieniu nocnym jest powa˝nym problemem, poniewa˝ wi´kszoÊç zaworów regula-
cyjnych jest ca∏kowicie otwarta. Powoduje to wyst´powanie nadprzep∏ywów, które z kolei
wywo∏ujà nieprzewidywalne spadki ciÊnienia w pewnych miejscach instalacji, co prowadzi
do zmniejszenia przep∏ywów przez odbiorniki koƒcowe. Pewne cz´Êci instalacji nie otrzy-
mujà tak d∏ugo odpowiednich przep∏ywów, dopóki nie zostanà przymkni´te zawory termo-
statyczne pod warunkiem, ˝e zosta∏y prawid∏owo dobrane nastawy tych zaworów. Rozruch
instalacji jest zatem trudnym problemem i wymaga on wi´kszej iloÊci czasu ni˝ mo˝na si´
by∏o spodziewaç. Jest to jednoczeÊnie kosztowna operacja z powodu wi´kszego zu˝ycia
energii. Nierównomierny rozruch instalacji z wykorzystaniem centralnego regulatora nie
prowadzi do ˝adnej optymalizacji warunków pracy takiej instalacji. 

Rys.F3. Niezrównowa˝ona hydraulicznie instalacja powinna byç uruchamiana 
wczeÊniej, co prowadzi do zwi´kszonego zu˝ycia energii

W uk∏adach rozdzielczych o sta∏ym przep∏ywie, podprzep∏ywy i nadprzep∏ywy wyst´pujà
w czasie rozruchu jak i po rozruchu instalacji, powodujàc znacznie bardziej ucià˝liwe pro-
blemy.
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Niezb´dne urzàdzenia do równowa˝enia hydraulicznego
W celu hydraulicznego zrównowa˝enia instalacji, niezb´dne urzàdzenia muszà spe∏niaç na-
st´pujàce warunki:
• Pomiar przep∏ywu powinien odbywaç si´ z dok∏adnoÊcià oko∏o �5%. Procedura równo-

wa˝enia pozwala sprawdziç, czy instalacja pracuje zgodnie z wymaganiami projektowy-
mi, umo˝liwia wykrycie usterek i nastawiç odpowiednie przep∏ywy.

• Przep∏ywy muszà byç ∏atwe do wyregulowania, co czyni instalacj´ elastycznà w pracy.
• Urzàdzenie regulacyjne musi zapewniç d∏ugi okres jego pracy. Poza tym musi byç 

odporne na agresywnà wod´.
• W czasie przep∏ukiwania strumieniem wody urzàdzenia regulacyjne nie powinny byç 

usuwane i nie powinny wymagaç stosowania specjalnych filtrów.
• Nastawa zaworów równowa˝àcych musi byç dobrze widoczna i zabezpieczona poprzez 

ukrytà pami´ç. Zakres pe∏nego d∏awienia powinien wymagaç co najmniej czterech obro-
tów pokr´t∏a zaworu, aby otrzymaç odpowiedni rozdzielczoÊç nastaw.

• Odcià˝enie grzyba zaworu powinno byç zastosowane dla du˝ych Êrednic, aby zreduko-
waç wielkoÊç momentu obrotowego wymaganego do nastawy zaworu dla zd∏awienia du-
˝ych ciÊnieƒ ró˝nicowych. 

• Zawory równowa˝àce powinny posiadaç funkcj´ zamknij-otwórz.
• Muszà byç dost´pne odpowiednie przyrzàdy pomiarowe, aby mo˝na by∏o mierzyç prze-

p∏ywy w prosty sposób bez wykorzystywania dodatkowo nomogramów. Przyrzàdy po-
winny zawieraç w sobie proste procedury równowa˝enia i dawaç mo˝liwoÊci wydruku 
raportu dotyczàcego procedury równowa˝enia. Przyrzàdy powinny tak˝e daç mo˝liwo-
Êci rejestracji w celach diagnostycznych przep∏ywów, ciÊnieƒ ró˝nicowych i temperatur.

F.2 Stabilizacja ciÊnienia ró˝nicowego

Charakterystyka zaworu regulacyjnego
Charakterystyka zaworu regulacyjnego jest definiowana poprzez zale˝noÊç pomi´dzy prze-
p∏ywem wody przez dany zawór w funkcji otwarcia zaworu przy sta∏ym ciÊnieniu ró˝nico-
wym. Przep∏yw wody i otwarcie zaworu sà przedstawiane w procentach wartoÊci maksy-
malnych. 

Rys.F4. Przyj´cie odwrotnej nieliniowej charakterystyki dla zaworu regulacyjnego 
kompensuje nieliniowoÊç charakterystyki wymiennika
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Dla zaworów o charakterystyce liniowej, przep∏yw wody jest proporcjonalny do stopnia
otwarcia zaworu. Z powodu nieliniowej charakterystyki odbiorników koƒcowych (rys. F4a),
niewielki stopieƒ otwarcia zaworu regulacyjnego powoduje znaczne przep∏ywy przy ma-
∏ych i Êrednich obcià˝eniach. Regulowany obieg mo˝e w zwiàzku z tym byç niestabilny
przy ma∏ych obcià˝eniach. 

Charakterystyk´ zaworu regulacyjnego dobieramy wi´c w celu skompensowania nie-
liniowoÊci odbiornika. W wyniku tego wydajnoÊç odbiornika koƒcowego b´dzie proporcjo-
nalna do stopnia otwarcia zaworu. 

Za∏ó˝my, ˝e wydajnoÊç odbiornika stanowi 50% jego wartoÊci obliczeniowej w przy-
padku, gdy jest on zasilany przez 20% przep∏ywu obliczeniowego. Zawór mo˝e byç wi´c
tak dobrany, ˝e zapewnia tylko 20% przep∏ywu obliczeniowego, gdy jego stopieƒ otwarcia
wynosi 50%. A zatem, gdy ten zawór b´dzie otwarty w 50%, to otrzymamy 50% oblicze-
niowej wydajnoÊci cieplnej uk∏adu (rys. F4c). Je˝eli b´dzie to prawdziwe dla wszystkich
przep∏ywów, to mo˝emy otrzymaç charakterystyk´ zaworu, która kompensuje nieliniowoÊç
typowych wymienników ciep∏a. Charakterystyka ta (rys. F4b) jest nazywana zmodyfikowa-
nà charakterystykà sta∏oprocentowà (EQM).

Aby otrzymaç takà charakterystyk´ muszà byç spe∏nione dwa warunki:
• CiÊnienie ró˝nicowe na zaworze regulacyjnym musi byç sta∏e.
• Przep∏yw obliczeniowy musi wystàpiç przy ca∏kowicie otwartym zaworze regulacyjnym.
Je˝eli ciÊnienie ró˝nicowe na zaworze regulacyjnym nie jest sta∏e, albo gdy zawór jest prze-
wymiarowany, to charakterystyka zaworu regulacyjnego b´dzie zniekszta∏cona i nie b´dzie
mo˝na zachowaç p∏ynnoÊci regulacji. 

Autorytet zaworu regulacyjnego
Gdy zawór regulacyjny zamyka si´, zmniejszajà si´ przep∏ywy i straty ciÊnienia w odbior-
nikach koƒcowych, przewodach i armaturze. Wyst´pujàca ró˝nica w spadku ciÊnienia znie-
kszta∏ca charakterystyk´ zaworu regulacyjnego. Odzwierciedla to autorytet zaworu regula-
cyjnego.

gdzie: ∆pVc spadek ciÊnienia na zaworze regulacyjnym ca∏kowicie otwartym w warun-
kach przep∏ywu obliczeniowego; 

∆p spadek ciÊnienia na zaworze zamkni´tym.

WartoÊç licznika jest sta∏a i zale˝y tylko od wyboru zaworu regulacyjnego oraz od warto-
Êci przep∏ywu obliczeniowego. WartoÊç mianownika odpowiada dyspozycyjnej ró˝nicy ci-
Ênieƒ ∆H w danym obiegu instalacji. Zawór równowa˝àcy zainstalowany szeregowo z do-
branym zaworem regulacyjnym nie ma wp∏ywu na autorytet zaworu regulacyjnego. 

Zawór regulacyjny dobiera si´ w taki sposób, aby otrzymaç jak najlepszy autorytet te-
go zaworu. Na rynku nie ma jednak pe∏nej gamy wymaganych wielkoÊci zaworów regula-
cyjnych, co jest najcz´stszà przyczynà ich przewymiarowania. Stosujàc zawór równowa˝à-
cy mo˝emy otrzymaç wymagany przep∏yw obliczeniowy przy ca∏kowicie otwartym zawo-
rze regulacyjnym. Przy zainstalowaniu zaworu równowa˝àcego otrzymamy tak˝e charak-
terystyk´ uk∏adu, która jest bli˝sza wymaganej charakterystyki pracy instalacji, przez co
poprawia si´ funkcje regulacyjne (rys. F6b). 

ZA¸ÑCZNIK F

58

∆pVc
Autorytet zaworu = 

∆p
β = 



Je˝eli dobierze si´ w∏aÊciwà wielkoÊç zaworu równowa˝àcego, to zabezpieczymy si´ tak˝e
przed wyst´powaniem lokalnych zbyt wysokich ciÊnieƒ w instalacji, które majà miejsce
z powodu jej niejednorodnoÊci. Otrzymamy tym samym przep∏ywy obliczeniowe we
wszystkich odbiornikach dla warunków obliczeniowych. Gdy nast´pnie zawory równowa-
˝àce ca∏kowicie si´ otworzà, to zawory regulacyjne powinny si´ zamykaç. W takim wypad-
ku potencjalne spadki ciÊnienia na zaworach równowa˝àcych przechodzà do zaworów re-
gulacyjnych, a zawory równowa˝àce nie powodujà dodatkowych spadków ciÊnienia. 

Poza tym, je˝eli zosta∏a przewymiarowana pompa, to zawory regulacyjne przy ca∏ko-
witym ich otwarciu spowodujà powstanie nadprzep∏ywów i mogà przejàç zwi´kszone ci-
Ênienia. Przewymiarowanie pompy nigdy nie zostanie wykryte w takim wypadku, ale pro-
cedura równowa˝enia pozwoli to zrobiç, a przewymiarowanie pompy mo˝na skompenso-
waç np. poprzez zmian´ pr´dkoÊci obrotowej. 

W pewnych wyjàtkowych przypadkach  mo˝na znaleêç odpowiedni zawór regulacyj-
ny z regulacjà wielkoÊci nastawy Kvs, ale problemem b´dzie znalezienie prawid∏owej war-
toÊci tej nastawy. Nie ma mo˝liwoÊci otrzymania w ka˝dym obiegu instalacji odpowiednich
wartoÊci obliczeniowych ciÊnienia ró˝nicowego, gdy nie mo˝emy pomierzyç przep∏ywów
i instalacja nie jest zrównowa˝ona pod wzgl´dem hydraulicznym. W takim wypadku rów-
nie˝ niezb´dne sà zawory równowa˝àce.

CiÊnienie ró˝nicowe zmienia si´ przy Êrednim obcià˝eniu instalacji
Dla uk∏adu rozdzielczego z bezpoÊrednim powrotem (rys.F5a), najdalej po∏o˝one obiegi
poddane sà najwi´kszym zmianom ciÊnienia ró˝nicowego. Przy ma∏ym przep∏ywie, gdy za-
wór regulacyjny przejmuje prawie ca∏e ciÊnienie wytwarzane przez pomp´, autorytet zawo-
ru regulacyjnego jest najgorszy. 

Rys.F5. Autorytet zaworu regulacyjnego wynosi 0,25 dla warunków obliczeniowych.
Gdy zmienia si´ Êrednie obcià˝enie instalacji, ciÊnienie ró˝nicowe ∆H wzrasta 

gwa∏townie w obiegu. Powoduje to dalsze pogorszenie charakterystyki 
zaworu regulacyjnego.
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Przy pompie o zmiennej pr´dkoÊci obrotowej utrzymuje si´ w zasadzie sta∏à wartoÊç ciÊnie-
nia ró˝nicowego w pobli˝u ostatniego obiegu (rys. F5b). Wówczas problem zmiany ciÊnie-
nia ∆H odnosi si´ tylko do pierwszego obiegu. 

Umieszczenie czujnika ró˝nicy ciÊnieƒ przy pompie o zmiennej pr´dkoÊci obrotowej
w pobli˝u ostatniego obiegu powinno, z teoretycznego punktu widzenia, wp∏ynàç na
zmniejszenie kosztów pompowania. Powoduje to jednak problemy dla obiegów znajdujà-
cych si´ blisko pompy. Gdy dobierzemy zawór regulacyjny w zale˝noÊci od dyspozycyjnej
ró˝nicy ciÊnieƒ ∆H, okreÊlonej dla warunków obliczeniowych, wówczas w obiegu tym wy-
stàpià podprzep∏ywy przy mniejszych wartoÊciach ∆H. Je˝eli dobierzemy zawór regulacyj-
ny w oparciu o minimalnà wartoÊç ∆H, wówczas dla warunków obliczeniowych w obiegu
tym wystàpià nadprzep∏ywy, a zawór regulacyjny b´dzie mia∏ niew∏aÊciwy autorytet.
W zwiàzku z tym czujnik ciÊnienia ró˝nicowego powinien byç umieszczony w po∏owie in-
stalacji. Mo˝na b´dzie w ten sposób zmniejszyç zmiany ciÊnienia ró˝nicowego wi´cej ni˝
o 50% w porównaniu do tego, które otrzymamy dla pompy o sta∏ej pr´dkoÊci obrotowej.

Rysunek F5c pokazuje zale˝noÊç pomi´dzy wydajnoÊcià cieplnà a stopniem otwarcia
zaworu regulacyjnego sta∏oprocentowego tak dobranego, aby otrzymaç poprawnà wielkoÊç
przep∏ywu przy ca∏kowicie otwartym zaworze i jego autorytecie równym 0,25. Gdy dyspo-
zycyjna ró˝nica ciÊnieƒ wzroÊnie w danym obiegu, wówczas charakterystyka zaworu regu-
lacyjnego b´dzie znacznie zniekszta∏cona, ˝e spowoduje to niestatecznoÊç regulacji tego
obiegu. W takim wypadku dla stabilizacji ciÊnienia ró˝nicowego na zaworze regulacyjnym
i utrzymania autorytetu zaworu bliskiego jednoÊci, mo˝na zamontowaç miejscowy regula-
tor ró˝nicy ciÊnieƒ (rys. F7a). 

Dobór zaworu regulacyjnego
Zawór regulacyjny dwudrogowy jest dobrany poprawnie, gdy:
1. Otrzymamy przep∏yw obliczeniowy przy ca∏kowicie otwartym zaworze regulacyjnym 

w warunkach obliczeniowych.
2. Autorytet zaworu regulacyjnego jest odpowiedni, gdy wartoÊç jego jest wy˝sza od 0,25.

Warunek pierwszy jest niezb´dny dla unikni´cia nadprzep∏ywów, które powodujà wystà-
pienie podprzep∏ywów w innych obiegach, gdy zawór regulacyjny jest otwarty i pozostaje
w takim po∏o˝eniu przez d∏u˝szy czas. Ma to miejsce w nast´pujàcych przypadkach:
(1) w czasie porannego rozruchu instalacji po tzw. nocnym obni˝eniu;
(2) gdy odbiornik koƒcowy (np. wymiennik) zostanie przewymiarowany;
(3) gdy termostat zosta∏ nastawiony na minimalnà wartoÊç ch∏odzenia;
(4) gdy obwód regulacji nie jest stabilny. 
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Rys.F6. Gdy zawór regulacyjny jest przewymiarowany, wówczas zawór równowa˝àcy
poprawi charakterystyk´ zaworu regulacyjnego

Aby otrzymaç przep∏yw obliczeniowy dla warunków projektowych, spadek ciÊnienia na za-
worze regulacyjnym przy pe∏nym jego otwarciu, odpowiadajàcym warunkom obliczenio-
wym, musi byç równy miejscowemu (lokalnemu) ciÊnieniu dyspozycyjnemu ∆H, pomniej-
szonemu o spadek ciÊnienia na odbiorniku (wymienniku) i armaturze (rys. F6a). 

Za∏ó˝my teraz, ˝e informacja taka jest dost´pna przed doborem zaworu regulacyjnego.
Co mo˝na znaleêç na rynku dla przep∏ywu1,6 l/s? Jeden z zaworów regulacyjnych, mo˝e
zapewniç spadek ciÊnienia w wysokoÊci 13 kPa. Drugi z kolei daje spadek ciÊnienia równy
30 kPa, a trzeci - 70 kPa. Gdy potrzebujemy zd∏awiç na ca∏kowicie otwartym zaworze dla
przyk∏adu 45 kPa, to takiego zaworu nie znajdziemy na rynku. Z tego w∏aÊnie powodu za-
wory regulacyjne sà przewa˝nie przewymiarowane. Niezb´dny jest zatem monta˝ zaworu
równowa˝àcego, aby otrzymaç przep∏yw obliczeniowy. Zawór równowa˝àcy poprawi cha-
rakterystyk´ zaworu regulacyjnego bez koniecznoÊci dodatkowego d∏awienia nadmiaru ci-
Ênienia (rys. F6b). 

Gdy zawór regulacyjny zostanie dobrany, musimy sprawdziç, czy autorytet zaworu
(∆pVc/∆Hmax) jest odpowiedni. Je˝eli autorytet zaworu jest nieodpowiedni, nale˝y po-
dzieliç instalacj´ na modu∏y i doprowadziç do wi´kszych spadków ciÊnienia na mniejszych
zaworach regulacyjnych.

Wskazówki pomocne w rozwiàzaniu problemów miejscowych 
Przedstawimy pewne wskazówki, które mogà byç przydatne w rozwiàzaniu szczególnych
przypadków dotyczàcych równowa˝enia instalacji. 

Gdy zawór regulacyjny nie zosta∏ prawid∏owo dobrany, ewentualnie gdy dany obieg
w instalacji ma mniejsze ciÊnienie dyspozycyjne ∆H, miejscowy regulator ró˝nicy ciÊnienia
mo˝e stabilizowaç ciÊnienie ró˝nicowe na zaworze regulacyjnym (rys. F7a). Dotyczy to
przewa˝nie takiego przypadku, gdy autorytet zaworu regulacyjnego obni˝y si´ poni˝ej 0,25.
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Rys. F7. Ograniczenie przep∏ywu przez odbiornik koƒcowy

Zasada jest prosta. Membrana zaworu regulacyjnego ró˝nicy ciÊnieƒ STAP jest po∏àczona
na wejÊciu i wyjÊciu z regulatorem temperatury. Gdy wzrasta ciÊnienie ró˝nicowe, wzrasta
si∏a dzia∏ajàca na membran´ i zawór STAP zamyka si´ proporcjonalnie. Zawór STAP
utrzymuje prawie sta∏à wartoÊç ciÊnienia ró˝nicowego na zaworze regulacyjnym. Ta war-
toÊç ciÊnienia ró˝nicowego jest przyjmowana jako wartoÊç odpowiadajàca przep∏ywowi
obliczeniowemu , mierzonemu na zaworze STAM, gdy zawór regulacyjny jest ca∏kowicie
otwarty. W takim przypadku nigdy nie b´dzie mia∏o miejsca przewymiarowanie zaworu re-
gulacyjnego, którego autorytet jest bliski jednoÊci.

Pozosta∏y nadmiar ciÊnienia ró˝nicowego jest odk∏adany na zaworze STAP. Regulacja
ciÊnienia ró˝nicowego jest zupe∏nie prosta w porównaniu z regulacjà temperatury i wystar-
czy zastosowaç odpowiedni zakres proporcjonalnoÊci, aby uniknàç niestatecznej pracy re-
gulatora.

Wspó∏praca miejscowych regulatorów ró˝nicy ciÊnieƒ z pompà o zmiennej pr´dkoÊci
obrotowej zapewnia najlepsze warunki dla regulacji przep∏ywów. Ma to wp∏yw na zapew-
nienie warunków komfortu cieplnego w pomieszczeniu i mo˝e przyczyniç si´ do oszcz´-
dzania energii. Zmniejsza si´ tak˝e znacznie mo˝liwoÊç wystàpienia g∏oÊnej pracy zaworu.
Ze wzgl´dów ekonomicznych rozwiàzanie to jest stosowane przewa˝nie dla ma∏ych insta-
lacji (Êrednica przewodu mniejsza ni˝ 65 mm). 

Dla wi´kszych instalacji, dla których ciÊnienie ró˝nicowe zmienia si´ w szerokim za-
kresie, mo˝na ograniczyç maksymalnà wartoÊç Kvs poprzez zainstalowanie czujnika ró˝ni-
cy ciÊnieƒ, pod∏àczonego do zaworu równowa˝àcego (rys. F7b). Gdy pomierzona wartoÊç
ciÊnienia ró˝nicowego odpowiada przep∏ywowi obliczeniowemu (projektowemu), zawór
regulacyjny nie powinien si´ dalej otwieraç.

Gdy instalacja zosta∏a obliczona przy uwzgl´dnieniu wspó∏czynnika niejednoczesno-
Êci obcià˝enia, zmniejsza si´ wielkoÊç maksymalnego przep∏ywu w czasie rozruchu insta-
lacji, aby otrzymaç jednorodny rozdzia∏ przep∏ywów. Nastawa maksymalnego przep∏ywu
mo˝e byç tak˝e zmieniona w zale˝noÊci od wymagaƒ dotyczàcych priorytetu obiegów.

W przypadku, gdy odbiorniki koƒcowe sà regulowane za pomocà zaworu regulacyjne-
go proporcjonalnego albo typu zamknij-otwórz, ograniczenie ciÊnienia ró˝nicowego mo˝e
zmniejszyç g∏oÊnà prac´ zaworu i uproÊciç procedur´ równowa˝enia. W takim wypadku re-
gulator ró˝nicy ciÊnieƒ utrzymuje sta∏à wartoÊç ciÊnienia ró˝nicowego przed odbiornikiem
(rys. F8).

Rozwiàzanie to mo˝e mieç tak˝e zastosowanie dla ma∏ych instalacji regulowanych za
pomocà modulowanych zaworów regulacyjnych.
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Rys. F8. Zawór STAP utrzymuje sta∏à wartoÊç ciÊnienia ró˝nicowego 
przed odbiornikami koƒcowymi

Powy˝sze przyk∏ady nie ograniczajà procedury równowa˝enia. Pokazujà one jedynie, ˝e
zastosowanie specyficznych rozwiàzaƒ mo˝e byç przydatne w rozwiàzywaniu szczegól-
nych przypadków. 

Utrzymywanie sta∏ego ciÊnienia ró˝nicowego w instalacjach grzewczych

Uk∏ady rozdzielcze o zmiennych przep∏ywach
W instalacjach centralnego ogrzewania, nastawy termostatycznych zaworów grzejniko-
wych sà tak wykonywane, aby ciÊnienie dyspozycyjne na zaworze ∆Ho wynosi∏o 10 kPa.

Rys. F9. Ka˝dy zawór grzejnikowy jest ustawiony na ciÊnienie ró˝nicowe 
w wysokoÊci 10 kPa

W czasie procedury równowa˝enia, zawór równowa˝àcy STAD jest tak nastawiony, aby
otrzymaç odpowiednià wielkoÊç przep∏ywu ca∏kowitego w odga∏´zieniu. U∏atwia to wyko-
nanie wst´pnej nastawy na zaworach, aby otrzymaç spadek ciÊnienia rz´du 10 kPa w po∏o-
wie odga∏´zienia.

W przypadku instalacji c.o., w których ciÊnienie dyspozycyjne jest wy˝sze od 30 kPa,
wyst´puje ryzyko g∏oÊnej pracy instalacji. Zjawisko to wyst´puje wtedy, gdy w wodzie
znajduje si´ powietrze. W takim wypadku nale˝y zastosowaç zawór STAP, aby zreduko-
waç ciÊnienie ró˝nicowe i utrzymaç je na sta∏ym poziomie (rys. F10). 
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Rys. F10. Zawór STAP utrzymuje sta∏à wartoÊç ciÊnienia ró˝nicowego 
w obiegu instalacji c.o.

Zawór STAP utrzymuje sta∏à wartoÊç ciÊnienia ró˝nicowego na ka˝dym odga∏´zieniu lub
ma∏ym pionie. Przep∏yw wody przez odga∏´zienie (qs) mierzy si´ za pomocà zaworu
STAM (STAD). Taki uk∏ad zabezpiecza termostatyczne zawory grzejnikowe przed zbyt
du˝ym ciÊnieniem ró˝nicowym. 

Uk∏ady rozdzielcze o sta∏ych przep∏ywach
Temperatura wody zasilajàcej instalacje centralnego ogrzewania w budynkach mieszkal-
nych jest regulowana za pomocà centralnego regulatora w zale˝noÊci od temperatury 
powietrza zewn´trznego. 

CiÊnienie pompy mo˝e byç wysokie, co powoduje g∏oÊnà prac´ zaworów termosta-
tycznych. Gdy nie ma ograniczenia dotyczàcego temperatury wody powrotnej, mo˝na 
zastosowaç regulacj´ iloÊciowà, przy stabilizacji przep∏ywów w obiegu pierwotnym.

Rys. F11. Ka˝de mieszkanie b´dzie mia∏o ró˝ne wartoÊci ciÊnienia, mniejsze od 30 kPa

Jednym z rozwiàzaƒ jest zaopatrzenie ka˝dego mieszkania w przewód obejÊciowy AB i za-
wór równowa˝àcy STAD-1 (rys. F11a). Ten zawór równowa˝àcy przejmuje ciÊnienie dys-
pozycyjne ∆H. Pompa po stronie wtórnej o wysokoÊci t∏oczenia mniejszej ni˝ 30 kPa jest
pompà obiegowà, która powoduje cyrkulacj´ wody w instalacji zaopatrujàcej w ciep∏o
mieszkanie. Gdy zawór termostatyczny zamyka si´, ciÊnienie ∆p na zaworze termostatycz-
nym jest do przyj´cia i nie powoduje ono g∏oÊnej pracy instalacji. Przep∏yw po stronie wtór-
nej musi byç nieznacznie mniejszy od przep∏ywu po stronie pierwotnej, aby uniknàç od-
wrotnego przep∏ywu przez przewód obejÊciowy, który mo˝e spowodowaç powstanie punk-
tu mieszajàcego w A i wp∏ynàç na obni˝enie temperatury zasilania. Jest to powód dla któ-
rego powinien zostaç zamontowany inny zawór równowa˝àcy typu STAD-2 po stronie
uk∏adu wtórnego. 
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Innym rozwiàzaniem jest zainstalowanie zaworu nadmiarowo-upustowego proporcjonalne-
go typu BPV dla ka˝dego z mieszkaƒ (rys. F11). Wyklucza to koniecznoÊç monta˝u pom-
py obiegowej po stronie wtórnej oraz zaworu równowa˝àcego STAD-2. Zawór nadmiaro-
wo-upustowy BPV wspó∏pracuje z jednym zaworem równowa˝àcym STAD-1 przy stabili-
zacji ciÊnienia ró˝nicowego. Nastawa tego zaworu jest tak wykonana, aby otrzymaç wyma-
gane przep∏ywy w obiegu przez grzejnik. Gdy zawór termostatyczny zamyka si´, ciÊnienie
ró˝nicowe pomi´dzy punktami A i B wzrasta poza wielkoÊç wynikajàcà z nastawy. Zawór
BPV otwiera si´ wówczas i przepuszcza przez przewód obejÊciowy dodatkowa wielkoÊç
przep∏ywu, powodujàc tym samym wystarczajàcy spadek ciÊnienia na zaworze regulacyj-
nym, aby utrzymaç prawie sta∏à wartoÊç ciÊnienia ró˝nicowego pomi´dzy punktami A i B.

Za∏ó˝my teraz, ˝e nie zainstalowano zaworu STAD-1. Gdy wzrasta ciÊnienie ró˝nico-
we ∆H po stronie pierwotnej, zawór BPV otworzy si´, zwi´kszajàc wielkoÊç przep∏ywu q1.
OpornoÊç hydrauliczna przewodów pomi´dzy punktami AB i opornoÊç pionu zosta∏y po-
mini´te, a zatem ciÊnienie ró˝nicowe na odcinku AB pozostanie praktycznie równe ciÊnie-
niu ∆H. W celu zrównowa˝enia ciÊnienia ró˝nicowego po stronie wtórnej, zawór BPV mu-
si byç po∏àczony z zaworem równowa˝àcym typu STAD-1, aby wytworzyç odpowiedni
spadek ciÊnienia. 

F.3 Przep∏ywy muszà byç zgodne na granicy rozdzia-
∏u obiegów

Nale˝y przedstawiç odpowiednie dane dla wykonania inwestycji
èród∏a ciep∏a, pompy, przewody i odbiorniki koƒcowe nale˝y tak dobieraç, aby zaopatrzyç
dany budynek w ciep∏o przy maksymalnym jego zapotrzebowaniu, uwzgl´dniajàc wspó∏-
czynnik niejednoczesnoÊci obcià˝enia. Je˝eli maksymalne zapotrzebowanie na energi´ nie
mo˝e byç spe∏nione, poniewa˝ instalacja nie zosta∏a zrównowa˝ona pod wzgl´dem hydrau-
licznym, nie mo˝emy przedstawiç odpowiednich danych inwestorowi.

Je˝eli instalacja nigdy nie pozwala na spe∏nienie warunków maksymalnego obcià˝enia
mo˝e to oznaczaç, ˝e êród∏o energii (ciep∏a lub ch∏odu), pompy i inne elementy instalacji
zosta∏y...  przewymiarowane, a zatem ca∏a instalacja nie zosta∏a prawid∏owo zaprojektowa-
na. Gdy instalacja zostanie prawid∏owo zrównowa˝ona pod wzgl´dem hydraulicznym, to
nie ma potrzeby jej przewymiarowania, które przyczynia si´ do zwi´kszenia kosztów inwe-
stycyjnych oraz wzrostu kosztów eksploatacyjnych. 

Jest przy tym sprawà oczywistà, ˝e wyst´powanie nadprzep∏ywów w pewnych cz´-
Êciach instalacji powoduje pojawienie si´ podprzep∏ywów w innych cz´Êciach tej samej in-
stalacji. Obiegi, które nie otrzymujà odpowiednich przep∏ywów nie sà w stanie pracowaç
prawid∏owo przy pe∏nym obcià˝eniu, które jest wymagane, gdy temperatura zewn´trzna
zbli˝a si´ do tzw. temperatury obliczeniowej w okresie zimowym lub gdy wzrasta tempe-
ratura powietrza zewn´trznego w okresie letnim. Pojawia si´ przy tym inny problem, a mia-
nowicie w warunkach pe∏nego obcià˝enia temperatura wody zasilajàcej b´dzie ni˝sza od
wymaganej temperatury w przypadku instalacji centralnego ogrzewania i wy˝sza w insta-
lacji klimatyzacyjnej, czego przyczynà jest brak zgodnoÊci (kompatybilnoÊci) pomi´dzy
êród∏em energii a wielkoÊcià przep∏ywów wody w uk∏adzie rozdzielczym. 
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Przyk∏ad instalacji centralnego ogrzewania

Rys. F12. W dwóch obiegach instalacji c.o. wyst´pujà nadprzep∏ywy

Na rys. 12 pokazano instalacj´ centralnego ogrzewania z trzema kot∏ami. Obieg przez prze-
wody rozdzielcze posiada ma∏à opornoÊç hydraulicznà w celu unikni´cia zaburzeƒ hydrau-
licznych pomi´dzy obiegiem przez kot∏y i obiegiem przez odbiorniki ciep∏a. Z tego powo-
du nale˝y unikaç wyst´powania jakichkolwiek dodatkowych opornoÊci w przewodzie obej-
Êciowym „DE”. 
Monta˝ zaworu zwrotnego pomi´dzy punktami D i E na przyk∏ad, spowoduje szeregowà
prac´ pomp obiegu pierwotnego i wtórnego, co znacznie zak∏óci funkcj´ trójdrogowych za-
worów mieszajàcych.

Je˝eli obydwa obiegi sà identyczne, wówczas ka˝dy z nich musi otrzymaç 50% wielko-
Êci ca∏kowitego przep∏ywu obliczeniowego. Za∏ó˝my, ˝e obydwa obiegi powinny otrzymaç
75% wielkoÊci tego przep∏ywu. Je˝eli pierwszy z obiegów otrzymuje w punkcie A 75%
przep∏ywu ca∏kowitego, to pozosta∏e 25% ca∏kowitego przep∏ywu przypada na drugi obieg.
Obieg ten powinien otrzymaç 75% ca∏kowitego przep∏ywu, ale w rzeczywistoÊci otrzymuje
tylko 25% tego przep∏ywu. W zwiàzku z tym brakujàce 50% wielkoÊci ca∏kowitego przep∏y-
wu obliczeniowego pobiera on z przewodu powrotnego. W punkcie C b´dzie mia∏o miejsce
mieszanie si´ 25% wody goràcej z przewodu zasilajàcego z 50% wody powrotnej z obiegu
drugiego. W zwiàzku z tym maksymalna temperatura zasilania wyniesie 69°C.

W warunkach obliczeniowych, tj. gdy temperatura powietrza zewn´trznego b´dzie
wynosi∏a -10°C, przy maksymalnych przep∏ywach przez pierwszy obieg, temperatura w po-
mieszczeniach zasilanych z obiegu 2 nie przekroczy +14°C. Gdy osiàgniemy temperatur´
wewn´trznà odpowiadajàcà odpowiedniej nastawie w obiegu pierwszym, zawór regulacyj-
ny trójdrogowy zacznie zamykaç si´. 
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Temperatura zasilania obiegu drugiego wzroÊnie maksymalnie do 80°C przy przep∏ywie
mniejszym o 10% od wartoÊci projektowej. W takich warunkach maksymalna temperatura we-
wn´trzna w pomieszczeniach zasilanych z obiegu drugiego wyniesie 17°C. Zwi´kszenie wy-
sokoÊci ciÊnienia na pompie w obiegu drugim spowoduje tylko pogorszenie warunków pracy.

Czas rozruchu instalacji b´dzie znacznie d∏u˝szy od oczekiwanego, a moc cieplna za-
instalowana w êródle nie zostanie przekazana w ca∏oÊci do odbiorników. Aby uniknàç wy-
stàpienie takiego problemu, maksymalna wielkoÊç przep∏ywu ca∏kowitego musi byç równa
lub mniejsza od przep∏ywu maksymalnego w êródle ciep∏a. 

Mo˝na przypuszczaç, ̋ e wystarczajàcym dzia∏aniem dla ograniczenia przep∏ywów b´dzie
zmniejszenie wysokoÊci ciÊnienia pompy w obiegu wtórnym. Próba unikni´cia w ten sposób
nadprzep∏ywów prowadzi po prostu do wystàpienia podprzep∏ywów w tych cz´Êciach instala-
cji, które otrzymujà i tak zbyt ma∏e przep∏ywy wody. Zachodzi wi´c koniecznoÊç hydraulicz-
nego zrównowa˝enia przep∏ywów pomi´dzy obydwoma obiegami. Gdy nadprzep∏ywy w da-
nym obiegu sa spowodowane nie zrównowa˝eniem instalacji, to mo˝emy wyobraziç sobie, ˝e
niektóre obiegi otrzymajà tylko 50% przep∏ywu obliczeniowego. Dla takich obiegów sytuacja
jest najgorsza, poniewa˝ temperatura wody zasilajàcej b´dzie ni˝sza od temperatury wynikajà-
cej z warunków projektowych i ma tak˝e miejsce redukcja wielkoÊci przep∏ywów.

Koszty równowa˝enia hydraulicznego stanowià zwykle mniej ni˝ 1% ca∏kowitych
kosztów inwestycyjnych, dotyczàcych danej instalacji, a jak ∏atwo jest zauwa˝yç równowa-
˝enie to pozwala na pe∏ne przekazywanie mocy cieplnej zainstalowanej w êródle do odbior-
ników koƒcowych, zgodnie z warunkami wynikajàcymi z projektu instalacji c.o.  

Przyk∏ad instalacji klimatyzacyjnej

Rys. F13. Przyk∏ady instalacji klimatyzacyjnej

Na rys. F13a pokazano centrale klimatyzacyjnà z czterema agregatami ch∏odniczymi. Je˝e-
li uk∏ad rozdzielczy nie zosta∏ zrównowa˝ony, wówczas przep∏yw maksymalny qs mo˝e
byç wy˝szy od przep∏ywu w êródle qg. W tym wypadku przep∏yw qb w przewodzie obej-
Êciowym odbywa si´ w przeciwnym kierunku, tj. od B do A, co powoduje powstanie zja-
wiska mieszania wody w punkcie A. Temperatury wody zasilajàcej b´dzie wówczas wy˝-
sza od temperatury ustalonej dla warunków obliczeniowych, a maksymalna moc zainstalo-
wana w êródle nie zostanie przekazana do instalacji. 

Rys. F13b pokazuje odbiorniki koƒcowe ch∏odu pracujàce przy sta∏ych przep∏ywach
z dwudrogowymi zaworami regulacyjnymi. Gdy przep∏yw w odbiorniku koƒcowym b´dzie
zbyt wysoki, kierunek przep∏ywu qb b´dzie mia∏ zawsze miejsce w kierunku od B do A.
Temperatura wody zasilajàcej b´dzie zawsze wy˝sza od temperatury okreÊlonej dla warun-
ków obliczeniowych, a maksymalna wydajnoÊç projektowa êród∏a ch∏odu nie b´dzie nigdy
osiàgalna w odbiornikach koƒcowych. W obydwu przyk∏adach nadprzep∏ywy rz´du 50%
w przewodach rozdzielczych lub na wymienniku spowodujà wzrost temperatury zasilania
od 6°C do 8°C. 
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Problemy zwiàzane z równowa˝eniem i analiza pracy instalacji
Równowa˝enie hydrauliczne zabezpiecza instalacje przed wyst´powaniem nadprzep∏ywów
w pewnych obiegach, które z kolei sà przyczynà powstawania podprzep∏ywów w innych
cz´Êciach instalacji. Poza tym pozwalajà na wykrycie przewymiarowania pomp i weryfika-
cj´ przep∏ywów w ca∏ej instalacji, aby pracowa∏a ona zgodnie z warunkami projektowymi.

G.1 Problemy wspólne
G.2 Szybkie usuwanie usterek 

ZA¸ÑCZNIK G

68

Objawy:

Zbyt goràco w niektó-
rych cz´Êciach budynku
i zbyt zimno w pozosta-
∏ych cz´Êciach.

Wymagany d∏ugi czas,
aby otrzymaç odpo-
wiednià temperatur´
wewn´trznà po nocnym
obni˝eniu.

Nienormalne zu˝ycie
energii przez pomp´.

Wahania temperatury
podlegajàcej regulacji.

G∏oÊna praca zaworów
regulacyjnych.

Powszechne i niew∏a-
Êciwe zabiegi prze-
ciwdzia∏ajàce:

Zwi´kszenie wysokoÊci
t∏oczenia pompy (pompa
po stronie pierwotnej lub
w uk∏adzie wtórnym).

Zwi´kszenie tempera-
tury zasilania (ogrze-
wanie).

Zmniejszenie tempe-
ratury zasilania (klima-
tyzacja).
Rezygnacja z funkcji
obni˝enia nocnego.

Zainstalowanie dodat-
kowych kot∏ów lub
agregatów ch∏odni-
czych.

Modyfikacja oprogra-
mowania dotyczàcego
regulacji, chocia˝ jest
to problem dotyczàcy
hydrauliki uk∏adu.

Zastàpienie poprawnie
dobranych, ale niesta-
bilnych zaworów regu-
lacyjnych mniejszymi
zaworami regulacyjny-
mi.

Typowe lecz 
zwykle pomijane     
g∏ówne przyczyny:

Nadprzep∏ywy w pew-
nych cz´Êciach instalacji
powodujà powstanie
podprzep∏ywów w in-
nych cz´Êciach tej insta-
lacji.

Brak równowa˝enia
obiegów znajdujàcych
si´ za regulatorami ci-
Ênienia ∆p.

Nadprzep∏ywy w pew-
nych cz´Êciach instala-
cji powodujà powstanie
podprzep∏ywów w in-
nych cz´Êciach tej insta-
lacji.

Przep∏yw w uk∏adzie
rozdzielczym jest wy˝-
szy ni˝ w êródle energii
(brak zgodnoÊci pomi´-
dzy przep∏ywami).

Pompa zosta∏a przewy-
miarowana i przewy-
miarowania tego nie
wykryto.

Instalacja nie jest
zrównowa˝ona.

Autorytet zaworu re-
gulacyjnego jest zbyt
ma∏y.

Niew∏aÊciwe parame-
try regulacji.

Przewymiarowano za-
wór regulacyjny lub
pod∏àczono do zmien-
nego ciÊnienia ∆p.

Prawid∏owe 
rozwiàzania:

Zrównowa˝yç uk∏ad
roz-dzielczy stosujàc
zawory równowa˝àce
typu STAD/STAF 

Zrównowa˝yç uk∏ad
roz-dzielczy stosujàc
zawory równowa˝àce
typu STAD/STAF 

Sprawdziç, czy przep∏y-
wy w êródle energii sà
zgodne z przep∏ywami
w uk∏adzie rozdziel-
czym, przeprowadzajàc
odpowiednie równowa-
˝enie hydrauliczne.

Zrównowa˝yç instalacje
stosujàc zawory STAD
/STAF w celu stwierdze-
nia przewymiarowania
pomp. Ustaliç prawid∏o-
wà pr´dkoÊç obrotowà
pompy, wywa˝yç wirnik
lub zmieniç pomp´.

Zamontowaç pomp´ po
stronie wtórnej, aby po-
konaç wysokie straty 
ciÊnia.

Zrównowa˝yç uk∏ad roz-
dzielczy stosujàc zawory
równowa˝àce typu
STAD/STAF. Poprawnie
zwymiarowaç i dobraç
zawory równowa˝àce.
Przyjàç bardziej prawi-
d∏owe charakterystyki za-
worów, a tak˝e inne para-
metry regulacyjne.

Ograniczyç wahania ci-
Ênienia ∆p poprzez za-
stosowanie zaworów re-
gulacyjnych typu STAP.

Zalety:

• W∏aÊciwe tempera-
tury wewn´trzne
w pomieszczeniach 
i optymalizacja 
kosztów zu˝ycia 
energii.

• Weryfikacja prze-
p∏ywów, która po-
winna byç naniesio-
na na odpowiednich
rysunkach powyko-
nawczych.

• Mo˝liwoÊç pomiaru 
i rejestracji przep∏y-
wów oraz wykrycia 
problemów.

• Równowa˝enie 
r´czne pozwala na 
wykrycie proble-
mów hydraulicz-
nych, które mogà 
byç rozwiàzane od-
powiednio wcze-
Êniej.

• Skrócenie do mini-
mum czasu rozru-
chu instalacji po 
nocnym obni˝eniu.

• Mo˝liwoÊç zmniej-
szenia kosztów 
pompowania.

• Unikni´cie g∏oÊnej 
pracy instalacji 
z powodu zbyt wy-
sokiego ciÊnienia na 
pompie.

• Stabilna i dok∏ada-
na regulacja tempe-
ratury.

• Niskie koszty ener-
gii.

• Zmniejszenie wy-
stàpienia ryzyka 
g∏oÊnej pracy.

• Przy regulacji ci-
Ênienia ∆p na zawo-
rach regulacyjnych 
za pomocà zawor-
ów typu STAP au-
torytet zaworów re-
gulacyjnych pozo-
staje bliski jednoÊci 
i zawory te nie b´dà 
nigdy przewymiaro-
wane.



Przyrzàd CBI pozwala szybciej dotrzeç do problemów zwiàzanych z niew∏aÊciwà pracà in-
stalacji i usunàç je. Przyrzàd CBI s∏u˝y do pomiaru i rejestracji ciÊnienia ró˝nicowego,
przep∏ywów wody i temperatur przy wykorzystaniu zaworów równowa˝àcych.

Ni˝ej przedstawiono wykaz typowych usterek, które przyrzàd CBI pomo˝e zidentyfiko-
waç:

• Niew∏aÊciwe przep∏ywy w przewodach i odbiornikach koƒcowych.
• Zbyt wysoka lub zbyt niska temperatura zasilania.
• Niew∏aÊciwe temperatury powietrza wewn´trznego w pomieszczeniach.
• Przep∏ywy wody w êródle i w przewodach rozdzielczych nie sà zgodne (kompatybilne).
• Wzajemne oddzia∏ywanie obiegów jednostek produkcyjnych.
• Mo˝liwoÊç znalezienia zablokowanych filtrów lub zapchanych przewodów i odbiorni-

ków koƒcowych, które sà przyczynà zbyt wysokich strat ciÊnienia na tych urzàdzeniach.
• Zawory typu „zamknij - otwórz”, które sà zamkni´te, a powinny byç otwarte.
• Niew∏aÊciwe pod∏àczenie zaworów zwrotnych.
• Wgniecenia przewodów.
• Zbyt wysokie lub zbyt niskie ró˝nicowe ciÊnienie dyspozycyjne w danym obiegu.
• Pompa w uk∏adzie rozdzielczym przewymiarowana lub zbyt ma∏a.
• Niew∏aÊciwy kierunek pr´dkoÊci obrotowej wirnika pompy w przypadku pomp 

zasilanych silnikami elektrycznymi trójfazowymi. 
• Niestabilna pr´dkoÊç obrotowa pompy.
• Wzajemne oddzia∏ywanie poszczególnych obiegów instalacji, w których pojawiajà si´ 

przep∏ywy w odwrotnym kierunku.
• Niestabilna regulacja odbiorników koƒcowych.
• Przewymiarowane zawory regulacyjne i mo˝liwoÊç ustalenia ich autorytetu.
• ...

Jednà z wielu zalet r´cznego równowa˝enia jest to, ˝e mo˝na spotkaç wiele tego typu uste-
rek w czasie wykonywania procedury równowa˝enia. Jest przy tym znacznie taƒsze usuwa-
nie tych usterek na tym etapie wykonywania instalacji ni˝by to mia∏o miejsce po wprowa-
dzeniu lokatorów do budynku.

G.3 Dok∏adna analiza pracy instalacji 

W celu usuni´cia bardziej z∏o˝onych zjawisk wyst´pujàcych w danej instalacji, co ma
szczególnie miejsce w bardzo rozleg∏ych instalacjach, zachodzi potrzeba przeprowadzenia
dok∏adnej analizy ca∏ego uk∏adu. Podstawà wykonania takiej analizy jest znajomoÊç danych
dotyczàcych zmian ciÊnienia ró˝nicowego, przep∏ywów i temperatur w najwa˝niejszych
punktach instalacji. 

Przyrzàd pomiarowy CBI pomo˝e rozwiàzaç te problemy. Po zdj´ciu odpowiednich
danych nale˝y pod∏àczyç przyrzàd CBI do komputera i wydrukowaç dane w postaci zesta-
wienia tabelarycznego, które mogà byç w ∏atwy sposób wykorzystane do prezentacji gra-
ficznej, którà mo˝na wykonaç po powrocie do biura. 
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