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 Do wymienionych we wstępie niekorzyst-
nych zjawisk zaliczają się także dodatkowe:
•  rano osiągnięcie odpowiedniej temperatu-

ry w pomieszczeniach trwa bardzo długo; 
•  zainstalowana i dostępna moc nie jest 

dostarczona do odbiorników;
•  pomiary wskazują brak minimalnego 

przepływu i cyrkulacji;
•  wahania temperatury wt pomieszczeniach;
•  przewymiarowane urządzenia (niepo-

trzebnie).
Zjawiska te, pomimo iż występują nie-
mal w każdej instalacji, nie są oznakami 
jej prawidłowej pracy, to oznaki jej choro-

by. Występują w różnych konfiguracjach
i w różnym natężeniu, dlatego tak trudno 
postawić diagnozę i jednoznacznie wska-
zać przyczynę. Tym ważniejsze jest, aby 
wszystkie te oznaki zidentyfikować, na-
zwać i zrozumieć zależności między nimi. 

Lepiej zapobiegać niż leczyć

Instalacja choruje podobnie jak człowiek; 
choroby cywilizacyjne są skutkiem sposo-
bu życia jaki prowadzimy. Zadziwiające jest 
podobieństwo między przyczynami tych 
chorób oraz syndromu chorej instalacji, 
również skutki są podobne. 
Generalnie zdajemy sobie sprawę z kon-
sekwencji zastosowania nietrwałych roz-
wiązań technicznych, kiepskiej jakości pro-
duktów, nieprawidłowej regulacji, niskiej 
jakości eksploatacji lub braku odpowied-
niej konserwacji, które skracają żywotność 
instalacji i zwiększają koszty wytwarza-
nia energii. Powstaje zamknięte koło, któ-
re tworzą przyczyny i ich skutki. Jeżeli jed-
nak zależności między nimi są zrozumiałe, 
pozostaje jedynie wyciągnąć słuszne wnio-
ski. I tak na przykład chemiczna obróbka 
wody w celu uniknięcia korozji tlenowej po-
zbawiona jest sensu, jeżeli pozwalamy, aby 
czysty tlen swobodnie przedostawał się 
do instalacji wskutek regularnego jej zapo-
wietrzania. Podobnie niewiele sensu ma 
wyrównywanie strat wody poprzez jej no-
toryczne uzupełnianie, dopóki nie zadba-
my o to, aby zawór bezpieczeństwa bez 
przerwy się nie otwierał.
Niestety, mamy tendencję do sięgania po 
szybkie i tanie rozwiązania, do których 
jednak będziemy musieli często wra-
cać, zamiast zastanowić się nad prawdzi-
wymi przyczynami powstawania proble-

mów. Ciągle nie jesteśmy gotowi uczyć 
się na własnych błędach i brać za nie 
odpowiedzialności.

Jak ważna jest woda i jej jakość…

Najważniejszym składnikiem instalacji jest 
woda, szczególnie ważna jest też jej ja-
kość. Fakt ten należy uwzględnić w projek-
towaniu i zabezpieczaniu instalacji, inaczej 
z pewnością dojdzie do powstania nastę-
pujących szkód i niekorzystnych zjawisk:
•  regularne zapowietrzanie, a przez to na-

tlenianie;
•  tworzenie się korozji;
•  osadzanie „zanieczyszczeń” – produktów 

korozji;
•  kawitacja i erozja;
•  wytwarzanie hałasu na pompach i zaworach;
•  zmniejszenie wydajności odbiorników;
•  zwiększenie kosztów eksploatacyjnych;
•  uderzenia hydraulicznie;
•  namnażanie się Legionelli.
Czy wodę lekceważy się dlatego, że jest 
najtańszym składnikiem instalacji? Z pew-
nością tak; nie spotyka się w kosztorysach 
pozycji: woda instalacyjna, wysokiej jako-
ści, bez powietrza i zanieczyszczeń, idealny 
nośnik energii, gwarantuje brak awarii i ni-
skie koszty oraz wysoką sprawność in-
stalacji przez 20–30 lat. Codziennie spoty-
kamy się z następującą sytuacją: instalacja 
musi być gotowa w jak najkrótszym czasie, 
a jej koszt nie może przekroczyć budżetu, 
który każdy rozsądny fachowiec uznałby za  
niewystarczający. Żyjemy w czasach, w któ-
rych niemal każdy potrafi poradzić  sobie
z problemem zapowietrzonego grzejnika, 
a jednocześnie coraz mniej fachowców ro-
zumie relacje zachodzące w instalacji mię-
dzy ciśnieniem, powietrzem i jakością wody.

Profilaktyka jest tańsza od leczenia

„Chora” instalacja
– dlaczego jest droga
w eksploatacji? Cz.     1

  Jakub Charyna

W wielu obiektach 
w instalacji grzewczej czy 
chłodniczej po kilku latach 
eksploatacji często występują 
awarie, a utrzymanie jej 
kosztuje coraz więcej, część 
budynku jest niedogrzewana 
lub przegrzewana, instalacja 
również się zapowietrza, 
hałasuje lub wymaga 
regularnego uzupełniania 
wody i czyszczenia filtrów…
Dlaczego tak się dzieje i co 
trzeba zrobić, by temu 
zapobiec?

 

1  Zapowietrzony grzejnik nie grzeje, następuje 
drastyczny spadek wydajności
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Utrzymanie jakości wody

Jakość wody pogarsza się w wyniku za-
powietrzania, które dostarcza do instalacji 
tlen. Tlen powoduje korozję oraz bierze 
udział w innych procesach, ale w efekcie 
jest zużywany. Natomiast główny skład-
nik powietrza, azot, pozostaje w instalacji 
i tworzy pęcherzyki lub bąble, które próbu-
jemy „odpowietrzyć”. 
Przyczyną zapowietrzania się – głównie 
przez odpowietrzniki w najwyższych punk-
tach instalacji – jest spadek ciśnienia wody 
w instalacji. Jest on spowodowany proble-
mami z naczyniami rozszerzalnościowy-
mi, a głównie spadkiem ciśnienia poduszki 
gazowej. Po części przyczyną jest też nie-
prawidłowy dobór lub montaż naczyń roz-
szerzalnościowych, oraz ustawienie popra- 
wnego ciśnienia poduszki gazowej, a na-
stępnie napełnienie instalacji do odpo-
wiedniego ciśnienia. 
Tlen atmosferyczny wnika do instalacji rów-
nież poprzez uzupełnianie jej świeżą wodą, 
oraz poprzez dyfuzję przez materiały, takie 
jak plastiki i elementy gumowe.

Norma do doboru naczyń 
rozszerzalnościowych a rozsądek 
inżyniera

Obowiązująca w Polsce norma wskazująca 
sposób doboru naczyń ma wady, które pro-
wadzą do tego, że dobierane naczynia  
mają minimalną możliwą pojemność użyt- 
kową i nie uwzględniają minimalnej 

nawet rezerwy na ubytki eksploatacyjne. 
W efekcie stwarzają wysokie realne ry-
zyko częstego zapowietrzania i nie po-
zwalają na pracę instalacji w warunkach 
rzeczywistych. Na tę niekorzystną sytu-
ację nakłada się jeszcze brak zrozumienia 
wśród wielu projektantów i wykonawców, 
w jaki sposób proces doboru naczynia 
przekłada się na zakres ciśnień pracy insta-
lacji, co powoduje, że nie dostrzegają oni 
zagrożenia. 
Istnieje jednak norma europejska, która od 
2006 roku jest przetłumaczona i dostępna 
w Polsce jako prPN-EN 12828, jaka niwe-
luje niedoskonałości normy polskiej. Nie-
stety nie obowiązuje w Polsce, ale nie jest 
niezgodna z wspomnianą wcześniej normą 
polską, można zatem jej używać do doboru 
prawidłowej objętości naczyń.

Duże konsekwencje za małego naczynia
W instalacji podczas podgrzewania rozsze-
rzająca się woda wpływa do naczynia 
i kompresuje poduszkę gazową, jej ciśnie-
nie wzrasta, a przez to wzrasta ciśnienie 
wody. Jeśli naczynie jest zbyt małe i rozsze-
rzająca się woda nie mieści się w nim, ci-
śnienie wzrasta tak wysoko, że otwiera się 
zawór bezpieczeństwa. Z instalacji uby-
wa woda, którą powinno zmagazynować 
naczynie rozszerzalnościowe. Dlatego po 
ochłodzeniu wody brakuje jej w instalacji 
i w naczyniu, przez co w najwyższych miej-
scach pojawia się podciśnienie, a instalacja 
zasysa powietrze. W konsekwencji użyt-
kownik zauważa spadek ciśnienia na mano-

Dobra membrana = butyl

Szczelna, nieprzepuszczająca gazów mem-
brana w naczyniu rozszerzalnościowym 
zapobiega dyfuzji poduszki powietrznej
i dzięki temu jej ciśnienie może być stabilne
przez wiele lat. Najbardziej odpornym na 
dyfuzję gazów elastomerem jest butyl – 
jego przepuszczalność jest znikoma w po-
równaniu do innych elastomerów. Współ-
czynnik przepuszczalności dla powietrza 
wynosi dla butylu 20 a dla EPDM >250!  
To 1200%! Stąd też naczynia rozszerzalno-
ściowe z membraną butylową wykazują mie-
rzalną utratę ciśnienia dopiero po kilku la-
tach. Niestety na skutek ograniczonej elasty-
czności w temperaturze otoczenia butyl jest
dość trudno montować i tylko kilka firm to
potrafi. Dlatego mimo szczelności butyl jest
raczej rzadko stosowany jako membrana.

Następny przegląd…? Za 5 lat!
Klasycznym produktem, w którym stosu-
je się butyl są dętki i opony samochodowe 

– w końcu mają one możliwie długo utrzy-
mywać stabilne ciśnienie. Dlatego produ-
cenci opon stosują membrany butylowe, 
zapewniające utrzymanie stałego ciśnie-
nia powietrza. Bez użycia butylu co tydzień 
trzeba byłoby uzupełniać ciśnienie w opo-
nach. Podobnie rzecz ma się w przypadku 
naczyń rozszerzalnościowych...
Dobrze wykonane membrany worko-
we z odpowiedniej grubości butylu mają 
żywotność rzędu 30 lat – znamy wie-
le instalacji, w których wytrzymały nawet 
dłużej! Zgodnie z zaleceniami producen-
ta, naczynie z taką membraną wymaga 
kontroli ciśnienia i ewentualnego dopom-
powania raz na 5 lat. To oznacza 6 wizyt 
serwisowych w ciągu 30 lat i ogromne 
oszczędności! Dzięki temu koszty eksplo-
atacji takiego naczynia i całej instalacji  
są znikome i nie do pobicia przez żaden 
inny produkt. 
Niektórzy instalatorzy chętnie montują 
kiepskie naczynia, a potem wymieniają ze-
psute, ponieważ myślą, że w ten sposób 
można więcej zarobić. Pytanie czyim kosz-
tem? Codzienny kontakt z instalatorami 
pokazuje także, że większość z nich nie 
wie, dlaczego należy sprawdzać ciśnienie 
wstępne oraz w jaki sposób.

 

3  Opony i dętki wykorzystują butyl, aby 
zapewnić stabilne ciśnienie

 

2  Po lewej EPDM – bardzo wysoka prze-
puszczalność, po prawej butyl (IIR) bardzo 
niska przepuszczalność
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www.wentylacja.biz
www.klimatyzacja.biz
www.chlodnictwo.biz
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metrze i słusznie – uzupełnia instalację  
– wodą zawierającą tlen. 
Przyjmijmy więc, że naczynie rozszerzalno-
ściowe jest odpowiedniej wielkości i usta-
wiliśmy właściwie ciśnienie jego podusz-
ki gazowej. Teraz podczas podgrzewu cała 
rozszerzająca się woda może zmieścić się 
w naczyniu, a osiągane maksymalne ciśnie-
nie nie powoduje otwarcia zaworu bezpie-
czeństwa. Załóżmy jeszcze dodatkowo, że 
instalacja jest szczelna, a ubytki wody są 
dokładnie mierzalne i uzupełniane raz do 
roku. Instalacja z takim naczyniem teore-
tycznie mogłaby działać bardzo długo – 20, 
30 lat – gdyby nie jeden słaby punkt, o któ-
rym nie pomyśleliśmy – szczelność same-
go naczynia.

Dyfuzja

Dyfuzja poduszki gazowej przez membra-
nę gumową jest w praktyce tak znaczna, że 
niemal wszystkie dostępne na rynku naczy-
nia muszą być sprawdzane i dopompowy-

wane „przynajmniej raz do roku”  
jak jest to zaznaczone w instrukcji 
obsługi, ponieważ w przeciwnym 
wypadku ubytek ciśnienia zacznie 
powodować zapowietrzanie w naj-
wyższych punktach instalacji. 
W rzeczywistości wiele z nich wy-
magałoby dopompowania nawet 
częściej. Rzadko które naczynie jest 
eksploatowane w ten sposób, a ci-
śnienie w instalacji „regulowane” 
jest wyłącznie poprzez dopompo-
wywanie wody. Powoduje to, że na-
czynie coraz bardziej wypełnia się 
wodą, poduszka gazowa jest coraz 
mniejsza przez co zmniejsza się po-
jemność użytkowa naczynia – na-
czynie staje się jakby mniejsze.

W tym miejscu należy zwrócić uwagę, iż 
równie ważne jak ciśnienie poduszki ga-
zowej jest ciśnienie napełnienia instala-
cji wodą, które gwarantuje, że w naczyniu 
znajdzie się odpowiednia ilość wody, sta-
nowiącej rezerwę eksploatacyjną. Obli-
czenie tego ciśnienia jest bardzo proste  
i opisane w normie.

Profilaktyka jest tańsza od leczenia

Należy promować prawidłowy styl projek-
towania, wykonawstwa i eksploatacji insta-
lacji. Wiele firm z naszej branży przeciera
ten szlak od wielu lat z sukcesem i uzna-
niem. My również. Bowiem tylko syste-
matyczne działania, począwszy od pracy 
z projektantami, następnie wykonawcami 
i firmami eksploatującymi oraz równole-
gle z inwestorami, przyniosą długotrwały 
pozytywny efekt w postaci zmiany jako-
ściowej oraz ogromnych oszczędności 
finansowych. 

 

4  Ciśnienie poduszki gazowej P0, napełnienia Pa, końcowe 
Pe oraz zaworu bezpieczeństwa PSV

  Krzysztof Kamycki


