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Instalacja solarna pracuje w znacznym 
zakresie temperatury i ciśnienia, zdecy-
dowanie większym niż typowa instala-
cja grzewcza budynku. Temperatura pra-
cy w instalacji solarnej sięga od wartości 
ujemnych (rzędu –20oC) do wysokich 
ok. 160÷180oC dla kolektorów płaskich 
i powyżej 200oC dla kolektorów próżnio-
wych (w stanach stagnacji). Prawidło-
wo dobrana instalacji solarna, pracuje 
w praktyce bezobsługowo, a ewentualne 
przegrzewy (stagnacje) powodujące pa-
rowanie czynnika grzewczego w kolek-
torach słonecznych nie zagrażają ele-
mentom instalacji. W przypadku jednak 
częstych przegrzewów (np. przewymiaro-
wana powierzchnia kolektorów słonecz-
nych, instalacja na wspomaganie ogrze-
wania budynku, długie okresy przestoju 
– braki w odbiorze ciepła z instalacji so-
larnej), istnieje zagrożenie dla trwałości 
czynnika grzejnego, którym najczęściej są 
glikole propylenowe.

Glikol propylenowy stoso-
wany w instalacjach solar-

nych, jak np. Tyfocor LS lub G-LS, jest od-
porny na zamarzanie do –28oC. Jednak po 
wpływem częstych przegrzewów powy-
żej 170oC, jako organiczny związek, ulega 
on rozpadowi. Molekuły glikolu rozczepia-
ją się i łączą z innymi obecnymi wewnątrz 
instalacji. W ten sposób tracone są wła-
sności antykorozyjne glikolu. Dodatkowo 
też tworzą się osady, w skrajnych przy-
padkach blokując przepływ w instala-
cji solarnej. Pierwszą widoczną oznaką 
degradacji glikolu jest zmiana jego kolo-
ru z jasnego (np. fioletowy Tyfocor G-LS
lub różowy Tyfocor LS) na ciemny (jasno- 
i następnie ciemnobrązowy).
Czy instalacja solarna może zamarznąć? 
Zdarzają się takie przypadki, ale jedynie 
w sytuacji, gdy glikol uległ degradacji. 
Dlatego też przegląd instalacji solarnej 
powinien być wykonywany każdego 
roku po okresie letnim. W ten sposób 
eliminuje się ryzyko zamarznięcia uszko-
dzonego, „rozwarstwionego” glikolu.
Badanie właściwości glikolu polega na 
sprawdzeniu odczynu kwasowego pH. 
W przypadku np. Tyfocor LS/G-LS od-
czyn pH wynosi od 9 do 10,5. Jeżeli jego 
wartość spadnie poniżej 7, glikol należy 

bezwzględnie wymienić, gdyż utracił on 
swoje własności antykorozyjne. 
Drugim badaniem, jest określenie odpor-
ności glikolu na zamarzanie. Sprawdza się 
ją refraktometrem. Refrakcja, czyli zała-
manie światła, pozwala na stwierdzenie 
zawartości wody w czynniku grzewczym. 
Ocena odporności na zamarzanie jest uła-
twiona, gdy do refraktometru przeznaczo-
nego dla badania glikolu w instalacji so-
larnej, dołączony jest wykres zależności 
temperatury zamarzania od zmierzonego 
współczynnika załamania światła. W ten 
sposób można łatwo określić temperatu-
rę zamarzania glikolu i gdy odbiega ona 
znacznie od początkowej (–28oC), należy 
dokonać jego wymiany na nowy.
Glikol taki jak Tyfocor LS/G-LS jest prze-
widziany na okres około 10 lat pracy, 
w prawidłowo eksploatowanej instala-
cji solarnej. Im trudniejsze będą warunki 
pracy instalacji, tym więcej uwagi należy 
zwracać na jej elementy, a w szczegól-
ności na stan czynnika grzewczego – gli-
kolu. Przegląd instalacji solarnej można 
w dogodny sposób połączyć z corocznym 
przeglądem kotła grzewczego u progu 
okresu grzewczego.

 Przegląd instalacji solarnej 
Kiedy powinno się wykonać 
przegląd instalacji solarnej 
– przed, czy po zimie? Jakie 
właściwości płynu solarnego 
się sprawdza i jak te badania 
przeprowadzić? fo
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Pomiar odczynu pH papierkiem 
lakmusowym oraz pomiar odporności 
na zamarzanie refraktometrem

Autor:
Ireneusz Jeleń
Dyrektor ds. szkoleniowych 
Policealne Studium 
Nowoczesnych 
Technik Grzewczych 
Akademii Viessmann

Glikol 
w stanie 
znacznego 
uszkodzenia 
z widoczną 
zmianą koloru 
i wytrąconymi 
osadami

  Problem 
z ciśnieniem 
w instalacji
Jak poradzić sobie, gdy ewidentnie 
ciśnienie w instalacji jest zbyt 
niskie? Czy konieczna jest wymiana 
pompy na nową, większą?

Najprostsza odpowiedź to: oczywiście pod-
nieść ciśnienie, stosując odpowiednio do-
braną pompę lub przeanalizować możliwość 
dostosowania posiadanego urządzenia do ak-
tualnych warunków.
Chciałbym w tej poradzie w  kilku słowach 
przedstawić ten drugi wariant.
Dla osób znających temat będą to sprawy 
oczywiste. Jednak z niezrozumieniem tego za-
gadnienia spotykam się tak niepokojąco czę-
sto, że wydaje się celowe w uproszczony spo-
sób omówić możliwości techniczne zmiany 
parametrów pomp oraz pokazać, że istnieją 
granice tych możliwości.

Jak więc sobie poradzić? W pierwszym odru-
chu możemy oczywiście – i tak się czasami 
dzieje – zwrócić się do któregoś z licznych do-
stawców pomp i… szybko dostaniemy ofer-
tę na nową pompę. Tymczasem bardzo często 
możliwa jest adaptacja posiadanego agrega-
tu pompowego do zmienionych wymagań. 
Warto przeanalizować te możliwości i spraw-

dzić ich opłacalność. Oto kil-
ka najczęściej stosowanych 
sposobów:
• zmiana wirnika na 
nowy, o większej średnicy. 

Autor: 
Jan Piotrowski
Inżynier sprzedaży KSB
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Sprawdźmy, jakie mogą być maksymalne wy-
miary wirnika pasującego do korpusu na-
szej pompy. Następnie, najlepiej korzystając 
z charakterystyk fabrycznych, określmy pa-
rametry, które pompa może osiągnąć na naj-
większym wirniku. Jeśli są za duże, określa-
my, jakiej średnicy wirnik trzeba zastosować 
i sprawdzamy, czy istniejący silnik po zmia-
nie parametrów będzie miał jeszcze rezerwę 
mocy. Producenci różnie określają minimal-
ną rezerwę, np. KSB wymaga 10% dla silni-
ków < 30 kW zasilanych z sieci i 15% z falow-
nika, oraz odpowiednio 5% i 10% dla silników 
większych. Jeśli mocy brakuje, określamy 
moc potrzebnego silnika. Sama zmiana silnika 
na większy bez zmiany wirnika nie da żadne-
go efektu, ponieważ prędkość obrotowa zale-
ży od liczby biegunów silnika i częstotliwości 
zasilania;

• zmiana prędkości obrotowej i uzyskanie 
tą drogą zwiększenie parametrów. 
Rozwiązanie możliwe dzięki zastosowa-
niu przetwornicy częstotliwości lub silni-
ka o mniejszej liczbie biegunów. W obu wy-
padkach musimy sprawdzić zapotrzebowanie 
mocy i jej rezerwę. Niestety rzadko kiedy moc 
posiadanego silnika pozwala na zwiększenie 
parametrów pompy drogą zmiany częstotliwo-
ści zasilania. Trzeba więc obliczyć zapotrzebo-
wanie mocy dla oczekiwanych parametrów, 
sprawdzić możliwości silnika posiadanego 
i jeśli to konieczne określić, jaki silnik – a więc 
i odpowiednia przetwornica częstotliwości – 
jest potrzebny.
Zmiana silnika na nowy, o mniejszej licznie 
biegunów możliwa jest oczywiście jedynie 
wówczas, gdy dysponowaliśmy silnikiem in-
nym niż 2-biegunowy. W tym wypadku zmia-
na zapotrzebowania mocy wynikająca ze 
zmiany prędkości obrotowej pompy wy- 
magać będzie zastosowania silnika o zdecy-
dowanie większej mocy, ale też zmiana pa-
rametrów pompy będzie radykalna (i jed-
nocześnie najczęściej daleko większa od 
potrzebnej);
• pozostawienie istniejącej pompy bez 
zmian i zainstalowanie szeregowo do niej 
dodatkowego agregatu o wydajności równej 
starej pompie i podnoszeniu równym różnicy 
między ciśnieniem wymaganym a dotychcza-
sowym. 
Z uwagi na fakt, że koszt dodatkowej małej 
pompy będzie niewielki w stosunku do kosz-
tów wymiany istniejącej pompy na większą, 
warto rozważyć zastosowanie tu jako pompy 
dodatkowej urządzenia z wbudowanym falow-
nikiem. Dzięki temu uzyskamy nie tylko zwięk-
szenie ciśnienia, ale również jego dokładną 
stabilizację realizowaną przez falownik podob-
nie, jak to się dzieje w nowoczesnych zesta-
wach hydroforowych.

Przykład wpływu zmiany prędkości 
obrotowej wirnika na zapotrzebowanie 
mocy

Sprawdzenie powyższych możliwości  
powinno posłużyć porównaniu kosztów  
ich realizacji, do kosztów wymiany pompy  
na nową. Trzeba przy tym pamiętać  
o kosztach dodatkowych: przeróbki orurowa-

nia, wymiany armatury oraz przeróbek  
rozdzielni sterujących lub instalacji elektrycz-
nej. Rzetelny wybór rozwiązania wymaga  
rzetelnej analizy. A to na pewno się  
opłaci!

Centrale wentylacyjne z odzyskiem cie-
pła z wymiennikiem krzyżowym, prze-
ciwprądowym lub obrotowym pozwalają 
na odzysk ciepła z powietrza usuwa-
nego z wentylowanych pomieszczeń. 
W okresach przejściowych, w których 
temperatura powietrza zewnętrznego 
jest zbliżona do temperatury powie-
trza wywiewanego z pomieszczeń, od-
zysk ciepła nie następuje tak intensyw-
nie, jak w okresie zimowym. „Motorem” 
wymiany ciepła jest różnica temperatury 
Δt. Jeżeli różnica temperatury powietrza 

zewnętrznego i w po-
mieszczeniu jest zniko-
ma (np. kilka stopni) od-
zysk ciepła występuje 

w niewielkim stopniu. Rodzi się pytanie: 
czy stosować w centralach wentylacyj-
nych odzysk ciepła w okresach przej-
ściowych? Teoretycznie rzecz biorąc, ja-
kaś różnica temperatury będzie zawsze 
i przejmowanie ciepła z powietrza usu-
wanego na nawiew i odwrotnie będzie 
następowało. W praktyce różnica tem-
peratury Δt=0 K nigdy nie występuje. Ze 
względów konstrukcyjnych w wymienni-
ku krzyżowym i przeciwprądowym pro-
ces wymiany ciepła następuje zawsze 
w mniejszym lub większym stopniu. 
Oczywiście w okresach przejściowych 
przepływ ciepła z powietrza usuwanego 
na nawiew jest niewielki i z tego powo-
du można całkowicie zrezygnować z do-
datkowego urządzenia, jakim jest wy-
miennik krzyżowy czy przeciwprądowy. 
W praktyce w centralach wentylacyj-

  Praca central wentylacyjnych z odzyskiem 
ciepła w okresach przejściowych

Aspekty pracy central 
wentylacyjnych z odzyskiem 
ciepła, praca w okresach 
przejściowych (wiosną, 
jesienią) – wymienniki 
krzyżowe i obrotowe, blok 
letni, GWC…

Autor:
Jacek Kidoń
Product Manager 
Systemair

Centrala 
nawiewno-
wywiewna 
z wymiennikiem 
krzyżowym 
Systemair typ 
VX 400E.
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nych z wymiennikiem krzyżowym 
można zastosować uproszczony wy-
miennik krzyżowy tzw. blok letni, któ-
ry składa się tylko z jednej przegro-
dy oddzielającej strumienie powietrza 
świeżego zewnętrznego od zużyte-
go wywiewanego z pomieszczeń. W 
okresach przejściowych występują 
dość duże wahania temperatury po-
wietrza zewnętrznego w dzień i w 
nocy (nawet z możliwymi przymrozka-
mi w nocy). Zastosowanie zatem blo-
ku letniego zamiast wymiennika krzy-
żowego w okresach przejściowych w 
praktyce może nie zdać egzaminu. W 
centralach wentylacyjnych z wymien-
nikiem obrotowym w okresach zrów-
noważonej temperatury powietrza wy-
wiewanego z pomieszczeń i powietrza 
zewnętrznego automatyka sterują-
ca centralą najczęściej wyłącza napęd 
wymiennika obrotowego w przypad-
ku np. różnicy temperatury Δt=3 K i 
mniejszej. Nastawy fabryczne różni-
cy temperatury, poniżej której nie ma 
potrzeby odzysku ciepła w wymienni-
kach obrotowych, to najczęściej od 3 
do 5 K. Automatyka sterująca centralą 
wentylacyjną z wymiennikiem obroto-
wym wyłącza lub włącza napęd roto-
ra wymiennika obrotowego na podsta-
wie pomiarów temperatury powietrza 

zewnętrznego oraz powietrza usuwa-
nego.
W okresach przejściowych w instala-
cjach wentylacyjnych nawiewno-wy-
wiewnych odzysk ciepła jest technicz-
nie nieuzasadniony. Oczywiście sama 
praca central wentylacyjnych w okre-
sach przejściowych jest całkowicie 
uzasadniona – nawiew świeżego prze-
filtrowanego powietrza oraz wywiew
zużytego zapewni właściwy komfort 
powietrza w pomieszczeniach wenty-
lowanych.
Poza tym w instalacjach wentylacyj-
nych nawiewno-wywiewnych wypo-
sażonych w GWC (gruntowy wymien-
nik ciepła) w okresach przejściowych 
najczęściej pomija się GWC, a korzy-
sta się np. z czerpni ściennej lub da-
chowej. Nad przełączeniem trybu pra-
cy (z GWC lub np. z czerpni ściennej) 
czuwa najczęściej automatyka, któ-
ra poprzez układ odpowiednio przełą-
czanych przepustnic pozwala na pra-
cę instalacji bez dodatkowych oporów 
przepływu powietrza w GWC. 
W instalacjach wentylacyjnych z od-
zyskiem ciepła w wymiennikach gliko-
lowych automatyka sterująca najczę-
ściej wyłącza układ pompy obiegowej 
glikolu w okresach przejściowych. 
Wyłączenie pompy obiegowej ukła-

du glikolowego 
zmniejsza zuży-
cie energii elek-
trycznej. 

Centrala na-
wiewno-wy-
wiewna z wy-
miennikiem 
obrotowym 
Systemair typ 
VR 700EV.

Blok letni SBVX do 
centrali VXfo
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6–7 października w hotelu Hilton w War-
szawie odbędzie się Kongres Energii Od-
nawialnej. Organizatorami Kongresu są: 
PIGEO (Polska Izba Gospodarcza Energii 
Odnawialnej), Międzynarodowe Targi Po-
znańskie oraz Fundacja REO. Tegoroczna 
edycja odbędzie się pod hasłem: ENER-
GIA ODNAWIALNA – NATURALNY WY-
BÓR. Pierwszy dzień obejmie tematyką se-
sje z zakresu świata polityki, biznesu oraz 
nauki i nowych technologii. Zostaną także 
zaprezentowane przykłady strategii rozwoju 
dużych koncernów na rynkach światowych 
oraz w Polsce. Uczestnicy, podejmą także 
próbę odpowiedzi na pytanie, kto ma szan-
sę skorzystać na OZE. Sesje drugiego dnia 
Kongresu podzielone są na poszczególne 
źródła energetyki odnawialnej. Kongres za-
kończy prezentacja zebranych postulatów 
i konkluzji przez Radę Programową, które 
zaprezentowane zostaną decydentom ad-
ministracji rządowej. Przewidziano udział 
ekspertów branży OZE, przedsiębiorców, 
czołowych reprezentantów administracji 
publicznej oraz instytucji finansowych. Za-
proszono m.in. prof. Jerzego Buzka – prze-
wodniczącego Parlamentu Europejskiego, 
Waldemara Pawlaka – wicepremiera i mi-
nistra gospodarki, prof. Andrzeja Kraszew-
skiego – ministra środowiska, Marka Sa-
wickiego – ministra rolnictwa i rozwoju wsi, 
dr Jarosława Pietrasa – dyrektora general-
nego Rady Unii Europejskiej oraz dr Doer-
te Fouquet – gyrektora Generalnego Eu-
ropejskiej Federacji Energii Odnawialnej. 
Udział w Kongresie jest płatny – 1600 zł 
(2 dni), 1000 zł (1 dzień).
www.kongresgreenpower.pl

II Kongres  
Green Power

Nowa generacja metalowych 
kształtek zaciskowych 
z wskaźnikiem zacisku i zaślepką.

Dzięki zastosowaniu wskaźnika zacisku 
oferujemy jeszcze wyższy poziom 
bezpieczeństwa. To dodatkowy element 
pozwalający sprawdzić poprawność 
połączeń jeszcze przed próbą ciśnieniową.
Wszystkie końcówki kształtek 
są zabezpieczone zaślepkami 
chroniącymi przed zabrudzeniem 
uszczelek oraz przedostaniem się 
zanieczyszczeń do instalacji.

To właśnie jest Know-How Installed

www.geberit.pl
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