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lacji. Znacząca ilość powietrza w instalacji powodowa-
ła reakcję utleniania cząsteczek żelaza, zaznanego jako 
zjawisko korozji chemicznej. Najczęstszą przyczyną 
obecności powietrza w istniejących instalacjach jest brak 
odpowiedniej stabilizacji ciśnienia. Ciśnienie w instalacji 
równe lub niższe od atmosferycznego powoduje trans-
misje powietrza do instalacji na przykład poprzez odpo-
wietrzniki, które potencjalnie powinny służyć do jego usu-
wania. To doprowadziło do sprawdzenia naczynia 
wzbiorczego w maszynowni chłodu. Nasze przypusz-
czenia okazały się trafne. Naczynie wzbiorcze nie mia-
ło odpowiedniej wartości ciśnienia po stronie powietrz-
nej do poprawnej pracy. Brak regularnego serwisu 
naczynia spowodował lawinę nieprawidłowości. War-
tość ciśnienia została uzupełniona i dopasowana do 
parametrów instalacji. A proces odpowietrzania i czysz-
czenia filtrów został przeprowadzony ponownie.

Korzystając z urządzenia pomiarowego IMI  
TA-SCOPE (fot. 1), w pierwszej kolejności dokonaliśmy 
pomiaru temperatury czynnika w przewodzie zasila-
jącym. Wartość zmierzona odpowiadała parametrom 
projektowym. Kolejny pomiar dotyczył pomiaru ci-
śnienia dyspozycyjnego na zaworze równoważącym 
przed jednostkami. Wartość ciśnienia przed urządze-

niem nie przekraczała nawet 1 kPa (fot. 2)! Przy takim 
ciśnieniu czynnik nie jest w stanie pokonać oporów 
armatury i wymiennika, a tym samym uzyskać nomi-
nalnych przepływów i wymaganej mocy.
Była to istotna wskazówka, ponieważ w większości przy-
padków spadek ciśnienia występuje przez przypadkowe 
zamknięcie armatury odcinającej lub zanieczyszczenie 
filtrów. Po sprawdzeniu przepustowości armatury odci-
nającej dla badanego obiegu, poprosiliśmy o otwarcie  
i sprawdzenie przepustowości filtrów siatkowych przed 
urządzeniami. Stopień ich zabrudzenia był znaczący  
(fot. 3). Ponowny pomiar – po oczyszczeniu filtrów – 
wskazał wartość ponad 30-krotnie większą (fot. 4).
Klient był zaskoczony, ponieważ kilka dni wcześniej  
w trakcie rozruchów filtry były sprawdzane i czyszczo-
ne. To stwierdzenie oraz barwa i konsystencja szlamu  
z filtra zainicjowały dalsze dochodzenie. Pozostali na-
jemcy zaciekawieni naszą interwencją przekazywali in-
formacje o podobnych nieprawidłowościach na wyż-
szych kondygnacjach budynku. Po kilku dodatkowych 
pomiarach okazało się, że zanieczyszczone filtry to tyl-
ko skutek, a nie przyczyna nieprawidłowej pracy insta-

Kilka godzin na obiekcie z wykorzystaniem zaawansowanej aparatury diagnostycz-
nej w połączeniu z wiedzą i doświadczeniem, rozwiązało nie tylko problem naszego 
klienta, ale również przywróciło zadowolenie kilkuset pracowników budynku, którzy 
mogą cieszyć się odpowiednim komfortem pracy w upalne dni.
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Jeden z naszych klientów realizował przebudowę instalacji wody lodowej dla nowego najemcy  
w istniejącym obiekcie biurowym. Po rozruchu instalacji jednostki klimakonwektorów nie 
utrzymywały zadanej temperatury w pomieszczeniach. Poproszono nas o interwencję i zbadanie  
tego przypadku. Moce jednostek spełniały pokrycie obliczeniowego zapotrzebowania na chłód. 
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Sprawdź, jakie oprogramowanie  
i narzędzia pomogą zoptymalizować 
utrzymanie ciśnienia i jakości wody

http://www.instalreporter.pl
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