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ną funkcję zalewania pomieszczeń, 
co wynika z ich nieprawidłowej konstruk-
cji. Odpowietrzniki automatyczne służą do 
wstępnego odpowietrzania instalacji oraz jej 
napowietrzania w przypadku spustu wody 
z instalacji. Po uruchomieniu pompy obiego-
wej ich skuteczność drastycznie spada i stają 
się prawie bezużyteczne.

Separatory mikropęcherzyków 
powietrza – do odpowietrzania 
eksploatacyjnego

Powstające w wyniku zmiany temperatury i ci-
śnienia w instalacji mikropęcherzyki powietrza 
należy usuwać za pomocą specjalnej kon-
strukcji separatorów powietrza, które na zasa-
dzie zwiększonej powierzchni kontaktu i zwol-
nionego przepływu są w stanie odseparować 
nawet najmniejsze pęcherzyki powietrza. 

Separator Zeparo np. typu ZUV pracuje cią-
gle, usuwając mikropęcherzyki powietrza 
i jest w stanie w ciągu 24 h usunąć wszystkie 
mikropęcherze występujące w instalacji.
Separatory nie usuwają natomiast powietrza 
w formie związanej (rozpuszczonej) oraz mają 
pewne ograniczenia w ich zastosowaniu. 
Mianowicie w związku z tym, że w przypadku 
instalacji grzewczej najczęściej kotłownie są 
zlokalizowane na najniższej kondygnacji, 
a separator zaleca się montować na zasila-
niu tuż za kotłem, możemy przekroczyć war-
tość ciśnienia, przy którym powietrze wy-
stępuje jeszcze w formie pęcherzyków. 
Przypomnijmy tylko, że wraz ze wzrostem ci-
śnienia zwiększa się rozpuszczalność gazów. 
Dlatego zgodnie z rys. 2  separatory może-
my stosować wówczas, gdy wysokość in-
stalacji nad nimi nie przekracza 15 m dla 
temperatury zasilania równej 90oC. Zu-
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Na rynku jest dostępnych wiele urządzeń mających za 
zadanie usuwanie powietrza z instalacji. Niestety bardzo często 
nie zdajemy sobie sprawy z tego, że poziom zaawansowania 
technologicznego różnych urządzeń jest zupełnie inny, 
co wpływa na to, że pomimo instalacji wybranych urządzeń 
problem nie został rozwiązany. 

  Przyczyn takiego stanu jest bardzo wie-
le, począwszy od nieprawidłowego doboru 
urządzenia do systemu, aż po błędy monta-
żowe na budowie. Zanim zostaną omówio-
ne metody skutecznego usuwania powietrza 
z instalacji, zwrócę uwagę na to, że najpierw 
powinniśmy pomyśleć nad tym, jak skutecz-
nie chronić naszą instalację przed wnikaniem 
powietrza. Tak jak już wcześniej wspomniano 
odpowiednio dobrany i zamontowany sys-
tem utrzymania ciśnienia w instalacji zapo-
biega powstawaniu podciśnienia, które po-
woduje zasysanie powietrza do instalacji 
w jej najwyższych punktach.

Odpowietrzniki automatyczne 
– do wstępnego odpowietrzenia

Do wstępnego odpowietrzania instalacji 
(usuwania wolnego powietrza) wykorzystuje-
my szybkie odpowietrzniki. Niestety na rynku 
jest wiele dostępnych produktów o diame-
tralnie różnej skuteczności działania, o czym 
szerzej będzie wspomniane w kolejnej części 
artykułu. Niezależnie od wyboru produktu – 
wszystkie szybkie odpowietrzniki montowane 
w najwyższych punktach instalacji nie nada-
ją się do odpowietrzania eksploatacyjnego. 
Bardzo często urządzenia te mają niechlub-

1  Różne wersje szybkich odpowietrzników marki Pneumatex  

Skuteczność separatora mikropęcherzy-
ków powietrza jest tym wyższa, im wyższa 
jest temperatura czynnika, dlatego zale-
ca się montowanie tego typu urządzenia 

na zasilaniu tuż za kotłem w przypadku in-
stalacji grzewczej oraz na powrocie, tuż 
przed agregatem w przypadku instalacji 
chłodniczych. 

Gdzie montować separatory?
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pełnie inaczej wygląda sytuacja w przypad-
ku instalacji chłodniczych, gdzie maksymal-
na wysokość instalacji nad zainstalowanym 
separatorem nie może przekraczać 2 m (dla 
10oC), co w większości przypadków jest war-
tością o wiele za małą (rys. 2 ).

Odgazowywacze próżniowe jako 
najskuteczniejsza metoda walki 
z powietrzem

W związku z ograniczonymi możliwościa-
mi zastosowania separatorów mikropęche-
rzyków powietrza wykorzystano drugą za-
leżność prawa Henry’ego do konstrukcji 
urządzenia, które poprzez obniżenie ciśnienia 
i wytworzenie próżni usuwa całe powietrze 
znajdujące się w instalacji zarówno w formie 
pęcherzyków, jaki i rozpuszczonej. Odgazo-
wywacz próżniowy Vento marki Pneumatex 

(rys. 4 ) doskonale sprawdza się w systemach 
wody lodowej, gdzie inne metody walki z po-
wietrzem są zawodne. Urządzenie wyposażo-
no w specjalnie skonstruowany zbiornik, 
w którym wytwarzana jest próżnia, dzięki 
czemu powietrze usuwane jest w 100%. 
Warunki próżni są osiągnięte przy udziale 
pompy zamontowanej za zbiornikiem, współ-
pracującej z elektrozaworem na wejściu do 
zbiornika. W momencie zamknięcia elektro-
zaworu pompa wytwarza próżnię – 0,8 bara, 
co skutkuje usunięciem gazów z wody. Do-
datkowo dla zwiększenia efektywności syste-
mu do zbiornika jest zawracana pewna ilość 
wody poprzez wtrysk tak, by zwiększyć turbu-
lencję w zbiorniku. Urządzenie pracuje w cy-
klach po 40 s i w trakcie jednego cyklu jest 
w stanie całkowicie odgazować 8-10 l wody. 
Nienasycona woda trafia do układu i dzię-
ki wysokim własnościom absorpcyjnym może 
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2  Zastosowanie separatorów powietrza i odgazowywaczy próżniowych

Współpraca trzech liderów: Pneumatex, TA i Heimeier pod nową, 
wspólną nazwą TA Hydronics, podniesie standardy w systemach dystrybucji 
hydraulicznej, pozwoli nam zaoferować bardziej kompleksowe rozwiązania 
dla potrzeb instalacji HVAC, optymalną wydajność systemów i komfort 
przy najniższych możliwych kosztach eksploatacyjnych.

Nasze rozwiązania uwzględniają wszystkie wyzwania związane 
z projektowaniem, wykonaniem i obsługą instalacji HVAC. 

Odkryj na www.tahydronics.pl jak jedna firma może to zrealizować.

IMI International Sp. z o.o.
Oddział TA Hydronics w Olkuszu

32-300 Olkusz, Olewin 50 A

tel. (32) 75 88 200
Fax. (32) 75 88 201
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Trzy wiodące firmy w branży hydraulicznej połączyły swoje siły, aby zapewnić, 
że otrzymujecie rozwiązania, których potrzebujecie do optymalizacji wydajności 
i komfortu. 

Pneumatex, TA i Heimeier stanowią teraz jedną wyjątkową firmę pod nazwą  
TA Hydronics. Oznacza to, że teraz dostarczamy wam wszystko, co jest potrzebne 
dla optymalizacji dystrybucji hydraulicznej w budynkach wszelkich rozmiarów oraz 
jesteśmy w stanie pomóc zwiększyć wydajność systemu HVAC nawet do 30%.

Odkryj na www.tahydronics.pl jak jedna firma może spełnić każde wyzwanie 
w obszarze hydrauliki.
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wychwytywać obecne pęcherzyki powie-
trza. W przypadku rozległych instalacji urzą-
dzenie potrafi usunąć całe powietrze 
z instalacji w ciągu 3-4 dni. Cały proces od-
gazowania sterowany jest za pomocą ste-
rownika BrainCube, który ma możliwość in-

tegracji systemu odgazowania z systemami 
utrzymania ciśnienia oraz automatycznego 
uzupełniania ubytków czynnika. Jest to o tyle 
ważne, że w wyniku usunięcia pewnej ilo-
ści gazów zmniejszamy pojemność instalacji, 
czyli obniżamy jej ciśnienie, co powinno być 

natychmiast skompensowane przez układ 
utrzymania ciśnienia. W przeciwnym wypad-
ku może dość do takiej sytuacji, że odgazo-
wując instalację, wytwarzamy warunki pod-
ciśnienia w najwyższych punktach instalacji 
i tym samym powodujemy zasysanie powie-
trza. W ten sposób zauważamy, że układ pra-
cuje w błędnym kole, nie przynosząc spo-
dziewanych korzyści. Również automatyczne 
uzupełnianie ubytków wody powinno być 
zintegrowane z układem odgazowania tak, 
aby woda trafiająca do instalacji nie zawie-
rała powietrza.  

Podsumowanie – korzystniej 
zapobiegać problemom 
niż je „leczyć”

Podsumowując, przedstawiona analiza pro-
blemów eksploatacyjnych związanych 
z obecnością powietrza w instalacji grzew-
czej czy chłodniczej ma na celu zwiększe-
nie świadomości czytelnika o istniejącym 
zagrożeniu oraz o ich poważnych konse-
kwencjach. Zjawiska korozji, hałasu oraz nie-
prawidłowej eksploatacji systemu przynoszą 
wymierne straty ekonomiczne. Dlatego treść 
artykułu powinna prowokować do podejmo-
wania działań zmierzających ku temu, aby 
skutecznie zapobiegać takim problemom 
zamiast późniejszych prób walki z zaistnia-
łą sytuacją, która i tak jest z góry przegrana. 
Należy pamiętać o tym, że systemy odga-
zowania, utrzymania ciśnienia oraz automa-
tycznego uzupełniania ubytków eksploata-
cyjnych muszą być ze sobą kompatybilne, 
bo tylko takie rozwiązanie jest w pełni bez-
pieczne i skuteczne. Warto przyjrzeć się bliżej 
produktom oferowanym na rynku, ponieważ 
tylko niektóre z nich są w stanie pomóc nam 
w przeciwdziałaniu problemom.    

3  Rodzina separatorów powietrza i zanieczyszczeń marki TA Hydronics

4  System odgazowania próżniowego Vento marki Pneumatex 

24 listopada 2011 roku Europę obiegła informację 
o pozwaniu przez Komisję Europejską Polski do Try-
bunału Sprawiedliwości UE za niewdrożenie dyrek-
tywy o jakości powietrza, domagając się przy tym 
wysokich kar pieniężnych. Chodzi o zapewnie-
nie zgodności pomiędzy stężeniami pyłu zawie-
szonego (PM10) z wartościami granicznymi ujętymi 
w dyrektywie. Ogłoszenie tej informacji nastąpiło 
w dniu, w którym normy stężenia pyłu PM10 były 
przekroczone – w Warszawie już od 3 dni śred-
nie dobowe wartości dopuszczalne przekroczo-
ne były dwukrotnie! Do tej pory dopuszczalne 
stężenie w Warszawie, pochodzące ze środ-
ków transportu było przekroczone przez 121 
dni! Norma pozwala na przekroczenia jedy-
nie przez 35 dni w roku. Pył zawieszony jest nie-
zwykle szkodliwy dla zdrowia, osłabia układ odde-
chowy i krwionośny. Aby podjąć skuteczną walkę 
z zanieczyszczeniem powietrza, należy przede 
wszystkim usprawnić polską legislację. Obecne 
zapisy w Programach Ochrony Powietrza (do two-
rzenia których zobligowane jest każde wojewódz-
two) dla podmiotów odpowiedzialnych za ich wy-
konanie, nie są wiążące. Poza tym, brakuje też 
przepisów pozwalających na kontrolę wykona-
nych działań zapisanych w Programach Ochrony 
Powietrza. W przypadku takiego prawa, wszystkie, 
nawet najlepsze rozwiązania, nie przyniosą pożą-
danego efektu. Innym sposobem, który pozwoli 
skutecznie obniżyć stężenia niebezpiecznego pyłu 
zawieszonego miastach, jest wprowadzenie tzw. 
stref ograniczonej emisji – do centrum miast będą 
mieli prawo wjazdu kierowcy, których auta speł-
niają europejskie standardy emisji spalin. 
Z powodzeniem rozwiązanie to zostało wprowa-
dzone np. w Niemczech
Źródło: Zielone Mazowsze, Klimat bez sadzy

KE pozywa Polskę 
na niewdrożenie dyrektywy  
o jakości powietrza
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