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Nowelizacja Prawa energetycznego
13 maja 2020 r. weszła w życie przyjęta jednogłośnie w Sejmie 
i Senacie ustawa o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz 
ustawy o promowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej 
kogeneracji (Dz.U z 2020r poz.843). Wprowadza ona do pol-
skiego prawa postanowienia tzw. dyrektywy gazowej, o której 
przyjęcie skutecznie zabiegał na forum UE polski Rząd. Noweli-
zacja zawiera także oczekiwaną przez rynek poprawkę eliminu-
jącą wątpliwości interpretacyjne w ustawie o promowaniu energii 
elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji.

Przyjęte zmiany ujednolicają ustawową definicję gazociągu 
międzysystemowego z definicją wynikającą ze znowelizowanej 
dyrektywy. Zgodnie z nowym brzmieniem wszystkie gazociągi 
przesyłowe przebiegające przez granicę państwa członkowskie-
go UE, będą w pełni podlegały europejskim regulacjom.

Ustawa określa również kompetencje transgraniczne Prezesa 
Urzędu Regulacji Energetyki (URE). Nowe uprawnienia Prezesa 
URE pozwalają mu na udział w postępowaniach toczonych 
przed innymi organami regulacyjnymi dotyczącymi gazociągów 
z państw trzecich. W szczególności, ma pełny mandat udziału 
w postępowaniach o wyłączenie infrastruktury spod przepisów 
tej dyrektywy, takich jak te ostatnio zaininicjowane przez Nord 
Stream AG i Nord Stream 2 AG przed niemieckim organem 
regulacyjnym.

Ustawa nie wpłynie przy tym bezpośrednio na polski system 
gazowy, ponieważ każda infrastruktura gazowa na terenie Pol-
ski już teraz funkcjonuje zgodnie z prawem UE.

Zostały też wprowadzone zmiany do tekstu ustawy 
z dn14.12.2018 o promowaniu energii elektrycznej z wysoko-
sprawnej kogeneracji (Dz.U. z 2020 r. poz. 250)

Ustawa określa zasady udzielania wsparcia dla energii elek-
trycznej wytwarzanej w wysokosprawnej kogeneracji w jednost-
kach kogeneracji oraz wydawania gwarancji pochodzenia 
energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji. Zmiany 
wprowadzono w art.18 oraz 44.

Art. 18. 1. Wytwórca, o którym mowa w art. 4 ust. 1, który 
zamierza przystąpić do aukcji, podlega procedurze oceny for-
malnej przygotowania do wytwarzania energii elektrycznej 
w danej jednostce kogeneracji.
4. Do wniosku o dopuszczenie do udziału w aukcji wytwórca 

dołącza oryginały lub poświadczone za zgodność z orygi-
nałem kopie: 
e. w przypadku jednostki kogeneracji opalanej paliwem, 

o którym mowa w art. 15 ust. 7 pkt 1 – wydanie warun-
ków przyłączenia jednostki kogeneracji do sieci przesy-
łowej gazowej lub sieci dystrybucyjnej gazowej – jeżeli 
zostały wydane albo

f. w przypadku jednostki kogeneracji opalanej paliwem, 
o którym mowa w art. 15 ust. 7 pkt 1 – zawarcie umowy 
o przyłączenie jednostki kogeneracji do sieci przesyło-
wej gazowej lub sieci dystrybucyjnej gazowej – jeżeli 
została zawarta;

Art. 44. 1. Wytwórca, o którym mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1, 
który zamierza przystąpić do naboru, podlega procedurze 
oceny formalnej przygotowania do wytwarzania energii elek-
trycznej w danej jednostce kogeneracji. 
4. Do wniosku o dopuszczenie do udziału w naborze wytwór-

ca dołącza oryginały lub poświadczone za zgodność z ory-
ginałem kopie:

 1) dokumentu potwierdzającego:
e. w przypadku jednostki kogeneracji opalanej paliwem, 

o którym mowa w art. 15 ust. 7 pkt 1 – wydanie warun-
ków przyłączenia jednostki kogeneracji do sieci przesy-
łowej gazowej lub sieci dystrybucyjnej gazowej – jeżeli 
zostały wydane albo 

f. w przypadku jednostki kogeneracji opalanej paliwem, 
o którym mowa w art. 15 ust. 7 pkt 1 – zawarcie umowy 
o przyłączenie jednostki kogeneracji do sieci przesyło-
wej gazowej lub sieci dystrybucyjnej gazowej – jeżeli 
została zawarta;

Ministerstwo Klimatu

Sprawozdanie URE za 2019 r.
Urząd Regulacji Energetyki opublikował na swojej stronie 

internetowej sprawozdanie z działalności w 2019r., z którego 
dowiemy się między innymi o:
• Zdecydowana większość wytwarzanej w Polsce energii 

elektrycznej pochodzi nadal z paliw konwencjonalnych 
(węgiel kamienny oraz brunatny), choć ich udział zmniej-
szył się o 5 punktów procentowych (z 80% w 2018 roku do 
75% w roku 2019).

• Trzej najwięksi wytwórcy - skupieni w grupach kapitało-
wych: PGE Polska Grupa Energetyczna, ENEA i TAURON 
Polska Energia - nadal dysponowali w sumie prawie 2/3 
mocy zainstalowanych i odpowiadali za ok. 67% produkcji 
energii elektrycznej w kraju.

• W 2019 r. po raz pierwszy wskaźnik koncentracji - tzw. HHI 
- na rynku wytwarzania (liczony dla mocy zainstalowanej) 
przekroczył górną granicę średniej koncentracji i przeszedł 
do poziomu wysokiej koncentracji.

• Eksport energii elektrycznej w 2019 r. zmniejszył się o ok. 
39% w porównaniu do roku poprzedniego. Natomiast bar-
dzo znacznie wzrósł import – w 2019 r. wyniósł łącznie 11 
950 GWh (wzrost o ok. 135% w porównaniu do roku 
2018). Tak znaczny wzrost importu został spowodowany 
m.in. włączeniem do pracy w marcu 2019 r. północnego 
połączenia Polska-Niemcy.

• Moc osiągalna polskich elektrowni wzrosła w stosunku do 
roku 2018 o prawie 5,8% (do 46 298 MW), zaś moc dys-
pozycyjna wzrosła o prawie 3,3%. Rezerwa mocy w dniu, 
w którym wystąpiło maksymalne krajowe zapotrzebowanie 
na moc wyniosła 5 393 MW.

• O prawie 20% wzrosła produkcja energii ze źródeł odna-
wialnych (w stosunku do 2018 roku).

• W 2019 r. przez polski system przesyłowy przepłynęło 
ponad 557 TWh gazu wysokometanowego i 8,4 TWh gazu 
zaazotowanego. Większość gazu wysokometanowego 
została przetransportowana tranzytem z wykorzystaniem 
gazociągu jamalskiego.

• Zakupy gazu z zagranicy (169,1 TWh) uzupełniane były 
gazem pochodzącym ze źródeł krajowych (42,5 TWh).

• W porównaniu do 2018 r. wzrosło zużycie gazu na potrze-
by własne, głównie przez odbiorców przemysłowych. 
Sprzedaż gazu do odbiorców końcowych zdominowana 
była przez podmioty z grupy kapitałowej PGNiG. Ich udział 
wynosił ponad 82% i wzrósł w stosunku do 2018 roku 
o 0,7%.

• Prezes URE prowadził monitoring sprzedaży gazu w posta-
ci skroplonej (LNG). Pozyskanie gazu LNG wyniosło w 2019 
r. 38 744 756 MWh, z czego większość została pozyskana 
za pośrednictwem terminalu LNG w Świnoujściu. Większość 
gazu LNG została sprzedana odbiorcom końcowym po 
dokonaniu regazyfikacji i wprowadzeniu uzyskanego gazu 
wysokometanowego do sieci gazowej. Wolumen sprzedaży 
gazu LNG do odbiorców końcowych w postaci skroplonej 
wyniósł ok. 667 296,241 MWh i był realizowany w więk-
szości przez alternatywnych sprzedawców.

• Na koniec 2019 r. pojemność magazynowa czynna instala-
cji magazynowych wynosiła łącznie 3 074 mln m3 gazu (34 
198,7 GWh).

• 9 podmiotów posiadało przyznany przez Prezesa URE sta-
tus operatora systemu skraplania gazu ziemnego.

• O 240 zmniejszyła się w naszym kraju liczba stacji paliw: 
z 9 448 w 2018 roku do 9 208 w roku 2019.

W zakresie ciepłownictwa dowiadujemy się, m.in., że:
• średnioważona cena ciepła w kraju dla przedsiębiorstw 

prowadzących działalność gospodarczą w zakresie wytwa-
rzania ciepła wyniosła 44,31 zł/GJ, a średnioważona 
stawka opłat za usługi przesyłowe wyniosła 18,47 zł/GJ. 
Najtańsze ciepło i przesyłanie były w Województwie Mazo-
wieckim – odpowiednio 39,81 zł/GJ i 14,84 zł/GJ, nato-
miast najdroższe ciepło w Dolnośląskim – 48,22 zł/GJ, 
a przesyłanie w Małopolskim – 23,57 zł/GJ. Analiza 
obejmowała 311 przedsiębiorstw wytwarzających ciepło 
i 302 przedsiębiorstwa przesyłające ciepło.
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Łatwiej o premię 
remontową 
Od 19.05.2020 r. są dostępne: premia 
remontowa dla gmin, wsparcie dla wła-
ścicieli budynków z wielkiej płyty, wyż-
sza premia termomodernizacyjna przy 
montażu mikroinstalacji OZE i uprosz-
czenia w naliczaniu premii termomoder-
nizacyjnej. 

19 maja 2020 r. weszło w życie roz-
porządzenie Ministra Rozwoju z dnia 29 
kwietnia 2020 r. zmieniające rozporzą-
dzenie w sprawie szczegółowego zakresu 
i form audytu energetycznego oraz części 
audytu remontowego, wzorów kart audy-
tów, a także algorytmu oceny opłacalności 
przedsięwzięcia termomodernizacyjnego. 

Umożliwia ono składanie wniosków 
o przyznanie ze środków Funduszu Termo-
modernizacji i Remontów premii termomo-
dernizacyjnej, remontowej lub kompensacyj-
nej na korzystniejszych zasadach, określo-
nych w ustawie z dnia 23 stycznia 2020 r. 
o zmianie ustawy o wspieraniu termomoder-
nizacji i remontów. 

Premia remontowa dla gmin 
Dotychczas o wsparcie w formie premii 

remontowej mogły ubiegać się osoby fizycz-
ne, wspólnoty mieszkaniowe z większościo-
wym udziałem osób fizycznych, spółdzielnie 
mieszkaniowe oraz towarzystwa budownic-
twa społecznego. Po zmianach o takie 
wsparcie mogą również ubiegać się gminy 
i wspólnoty mieszkaniowe z większościowym 
udziałem gminy. W przypadku, gdy wszyst-
kie lokale mieszkalne znajdujące się 
w budynku wchodzą w skład mieszkaniowe-
go zasobu gminy, premia remontowa wynosi 
50% wartości zrealizowanego przedsięwzię-
cia remontowego. Jeżeli budynek jest wpisa-
ny do rejestru zabytków lub znajduje się na 
terenie wpisanym do tego rejestru, premia 
wynosi 60% kosztów przedsięwzięcia. 

Wsparcie dla właścicieli budynków 
z wielkiej płyty 

Dodatkowa premia jest przeznaczona na 
dokonanie - przy prowadzonej termomoder-
nizacji - wzmocnienia połączeń warstwy fak-
turowej z warstwą nośną płyty. Wysokość tej 
premii wynosi 50% kosztów sporządzenia 
dokumentacji technicznej oraz zakupu i mon-
tażu kotew metalowych. Przeprowadzenie 

takich robót zwiększa bezpieczeństwo użytko-
wania budynków z wielkiej płyty, zwłaszcza 
w sytuacji, gdy montowane są warstwy ocie-
plenia, które są dodatkowym obciążeniem dla 
łączników elementów płyty trójwarstwowej. 

Wyższa premia termomodernizacyjna 
przy montażu mikroinstalacji OZE 

Gdy inwestor, który realizuje termomoder-
nizację, zdecyduje się na montaż mikroinsta-
lacji OZE (np. paneli fotowoltaicznych), może 
ubiegać się o premię termomodernizacyjną 
zwiększoną z 16% do 21% kosztów całego 
przedsięwzięcia termomodernizacyjnego. 

Uproszczenia w naliczaniu premii 
termomodernizacyjnej 

Premia termomodernizacyjna wynosi 
16% kosztów inwestycji (dotychczas było to 
średnio ok. 12,5%). Sposób obliczania pre-
mii został uproszczony: zniesione zostało 
dotychczasowe ograniczenie wysokości pre-
mii do 2-krotności rocznych oszczędności 
kosztów energii. Ma to zachęcić beneficjen-
tów do realizacji kompleksowych i pogłębio-
nych przedsięwzięć termomodernizacyjnych. 

Tekst rozporządzenia: http://dzienni-
kustaw.gov.pl/DU/2020/879

Ministerstwo Rozwoju 

URE: Ponad 13 mld złotych  
na wsparcie wysokosprawnej  
kogeneracji w 2020 r. 

26 maja weszło w życie rozporządzenie Ministra Klimatu z 5 maja 
2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie maksymalnej ilości 
i wartości energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji objętej 
wsparciem oraz jednostkowych wysokości premii gwarantowanej 
w roku 2019 oraz 2020 - informuje Urząd Regulacji Energetyki.

URE przypomina, że w rozporządzeniu Minister Klimatu określił 
maksymalną wysokość wsparcia, jakie w tym roku może zostać 
udzielone wytwórcom energii wykorzystującym technologię wyso-
kosprawnej kogeneracji.

Maksymalna ilość energii elektrycznej z wysokosprawnej kogene-
racji, której sprzedaż może zostać objęta premią wynosi w tym roku 
26,3 TWh, zaś maksymalna wartość tej premii to prawie 4,9 mld zł. 
Natomiast premia kogeneracyjna indywidualna została przewidzia-
na dla maksymalnie 72 TWh energii z wysokosprawnej kogeneracji. 
Wartość premii indywidualnej określono na 8,7 mld zł.

Urząd przypomina również, że ustawa o promowaniu energii 
z wysokosprawnej kogeneracji wprowadziła cztery mechanizmy 
polegające na wsparciu w postaci premii dopłacanych wytwórcom 
do ceny energii elektrycznej w ramach następujących systemów. 
Chodzi o aukcyjny system wsparcia - w formie premii kogeneracyj-
nej dla jednostek kogeneracji (nowych i znacznie zmodernizowa-
nych) o mocy zainstalowanej elektrycznej nie mniejszej niż 1 MW 
i mniejszej niż 50 MW, które wygrają aukcje ogłaszane, przepro-
wadzane i rozstrzygane przez Prezesa URE.

Kolejne rozwiązanie to system wsparcia w formie premii gwa-
rantowanej (wysokość premii określana jest przez Ministra Energii 
w rozporządzeniu) dla jednostek kogeneracji (istniejących i zmo-
dernizowanych) o mocy zainstalowanej elektrycznej nie mniejszej 

niż 1 MW i mniejszej niż 50 MW oraz małych jednostek kogene-
racji (nowych, znacznie zmodernizowanych, istniejących lub zmo-
dernizowanych), wchodzących w skład źródła o łącznej mocy 
zainstalowanej elektrycznej mniejszej niż 1 MW.

Ustawa o promowaniu energii z wysokosprawnej kogeneracji 
wprowadza również system wsparcia w formie premii gwaranto-
wanej indywidualnej (wysokość premii ustalana jest indywidualnie 
w drodze decyzji Prezesa URE) dla jednostek kogeneracji (istnieją-
cych i zmodernizowanych) o mocy zainstalowanej elektrycznej nie 
mniejszej niż 50 MW.

Ostatnie rozwiązanie to system wsparcia w postaci naboru - 
w formie premii kogeneracyjnej indywidualnej dla jednostek koge-
neracji (nowych i znacznie zmodernizowanych) o mocy zainstalo-
wanej elektrycznej nie mniejszej niż 50 MW, które wygrają 
nabory ogłaszane i przeprowadzane przez Prezesa URE.

Jak zaznacza URE w wyniku rozstrzygnięcia pierwszej aukcji, 
która została przeprowadzona w grudniu 2019 roku, premią koge-
neracyjną objęto ponad 3,6 TWh energii elektrycznej, a wartość 
premii przyznanej wytwórcom wyniosła ok. 308 mln zł. Wsparcie 
uzyskały nowe jednostki kogeneracji o łącznej mocy zainstalowanej 
elektrycznej prawie 32 MW, które zostaną wybudowane po roz-
strzygnięciu aukcji, a premia dla nich będzie wypłacana od 2021 
do 2038 roku. Maksymalna ilość energii elektrycznej, która mogła 
zostać objęta premią w tej aukcji wynosiła 6 TWh, zaś maksymalna 
wartość tej premii mogła wynieść ponad 1 mld zł.

Urząd przypomina, że 8 czerwca br. rozpocznie się pierwsza 
w tym roku aukcja na premię kogeneracyjną za sprzedaż energii 
elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji wytworzonej w nowych 
jednostkach kogeneracji lub w jednostkach znacznie zmodernizo-
wanych (wszystkie o mocy zainstalowanej od 1 do mniej niż 50 
MW). Przeprowadzenie kolejnej aukcji na premię kogeneracyjną 
planowane jest pod koniec bieżącego roku.

Departament Komunikacji, Ministerstwo Rozwoju

www.informacjainstal.com.pl 6/2020

Szanowni Państwo,

W związku z sytuacją epidemiczną COVID-19, zaplanowana na czerwiec b.r. XIII Konferencja Naukowa „Membrany i Procesy Mem-
branowe w Ochronie Środowiska” została przełożona na nowy termin 09-12.06.2021. Zmieniony został akronim konferencji na MEM-
PEP 2021 oraz adres strony internetowej http://mempep2021.systemcoffee.pl

Wszystkie dotychczasowe rejestracje uczestników konferencji są aktualne, a przesłane streszczenia i pełne teksty prac są procedowa-
ne w normalnym trybie. Nadal można zgłaszać uczestnictwo w konferencji i nadsyłać nowe prace.

Zapraszamy do odwiedzania strony internetowej http://mempep2021.systemcoffee.pl

Organizatorzy



Artykuł sponsorowany

50 lat temu niemiecka firma Adams 
skonstruowała przepustnice dla pary 
z uszczelnieniem lamelowym, które póź-
niej zaczęto stosować w ciepłownictwie. 
Po wygaśnięciu patentu firmy Adams prze-
pustnice z uszczelnieniem lamelowym 
zaczęły produkować inne firmy. Przepust-
nice z tego typu uszczelnieniem są dosko-
nałe dla pary, gdzie medium jest idealnie 
czyste, a przepływ tylko w jednym kierun-
ku (od kotła do turbiny). 

Firma Vexve zaprojektowała, specjal-
nie dla ciepłownictwa przepustnice trójmi-
mośrodowe z jednorodnym, metalowym, 
pływającym pierścieniem o przekroju 
w kształcie ”U”. Po 20 latach ich eksplo-
atacji panuje powszechne przekonanie, 
że konstrukcja ta jest rozwiązaniem opty-
malnym dla ciepłownictwa, gdzie woda 
napiera na dysk z jednej lub drugiej stro-
ny i zawiera zanieczyszczenia w postaci 
rdzy i ziaren piasku. Metalowy, pływający 
pierścień jest usadowiony w rowku w kor-
pusie przepustnicy. Żeby osiągnąć całko-
witą szczelność i bezawaryjność, rowek 
ten jest wyłożony płytkami chromowymi, 
szlifowany i polerowany do gładkości 0,4 
mikrometra. Dokładność wykonania ele-
mentów odpowiadających za szczelność 
wynosi 0,01 mm. Tak dokładne wykona-
nie jest możliwe, gdyż korpus i dysk są 
obrabiane w automatycznym centrum 
obróbczym, gdzie raz zamontowany 
detal przechodzi wszystkie rodzaje 
obróbki mechanicznej, jak wytaczanie, 
frezowanie, wiercenie, szlifowanie i pole-
rowanie, a wymiana narzędzi obrób-
czych i pomiary są wykonywane automa-
tycznie. Konstrukcja, doskonała i najno-
wocześniejsza technologia produkcji, 
wysoka kultura techniczna w Finlandii, 
przestrzeganie systemu jakości oraz wie-
loletnie doświadczenie produkcyjne skut-
kują tym, że przepustnice Vexve są całko-

wicie szczelne i nie wykazują śladów 
zużycia części po kilkunastu latach pracy. 
Mają obustronną szczelność klasy A 
(EN12266-1), potwierdzoną certyfikatem 
DNV przy różnicy ciśnień 25 barów. 
Przepustnice sekcyjne muszą być całkowi-
cie szczelne obustronnie, gdyż przed 
pospawaniem uszkodzony rurociąg 
pomiędzy zamkniętymi przepustnicami 
musi być idealnie wolny od wody. Pod-
czas takich napraw, napór wody na dysk 
zamkniętej przepustnicy w jednym przy-

padku będzie z jednej strony, a w innym 
przypadku z drugiej strony dysku.

Łożyska przepustnic Vexve są samo-
smarujące (teflon na zatopionej siatce ze 
stali nierdzewnej), a uszczelnienia trzpieni 
są wymienialne bez potrzeby demontażu 
przepustnicy z rurociągu. Standardowe 
przepustnice Vexve pełnią rolę zaporową 
i regulacyjną. Natomiast do regulacji cią-
głej produkowane są przepustnice regula-
cyjne, wyposażone w regulacyjny napęd 
elektryczny lub hydrauliczny Hydrox. 
Przepustnice regulacyjne mają grafitowe 
uszczelnienia trzpieni. Napędy hydrau-
liczne Hydrox, zamontowane na przepust-
nicach i dużych zaworach kulowych są 
w całości preizolowane, a następnie spa-
wane pomiędzy rurociągi preizolowane. 
Takie rozwiązanie pozwala na uniknięcie 
budowy bardzo drogich betonowych 
komór ciepłowniczych.

Ewentualne doszczelnianie przepust-
nic Vexve dokonuje się z przekładni lub 

napędu elektrycznego czy hydrauliczne-
go, bez potrzeby demontażu przepustnicy 
z rurociągu. Taki zabieg doszczelniania 
przepustnic przeprowadzany jest prewen-
cyjnie po ok. 15 latach eksploatacji, co 
pozwala na następne minimum 15 lat 
pracy przy całkowitej szczelności. Jest to 
związane z tym, że metalowa uszczelka 
dysku przepustnic Vexve wykonana jest 
z bardzo twardego, ale jednocześnie 
sprężynującego materiału, stop 825. 
W stanie zamkniętym, nieco owalny dysk 

stale dociska do kołowej, sprężynującej 
metalowej uszczelki, gwarantując szczel-
ność przepustnicy.

Jedynie przepustnice Vexve są pełno-
przelotowe, gdyż uszczelka trzpienia 
umieszczona jest w korpusie, a usztywnio-
ny dysk zamocowany jest na dwóch 
trzpieniach. Przepustowość (Kv) tych prze-
pustnic jest ok. 50% wyższa od przepusto-
wości przepustnic innych producentów. 

Powyżej przedstawione jest przykła-
dowe obliczenie rocznych oszczędności 
kosztów pompowania jednej sztuki prze-
pustnicy Vexve w porównaniu z innymi 
przepustnicami.

www.vexve.com/pl-PL

 C iepłownictwo

4

Oszczędności wynikające  
ze stosowania przepustnic VEXVE

Savings due to Vexve butterfly valves

STEFAN DEMBICKI

Tabela 1. Przykład obliczeń rocznej oszczędności energii pompowania
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Krótka historia

1. Protoplastą aktualnej wersji normy EN 
13941 była duńska norma DS 
448:1992 opisująca wymagania 
dotyczące projektowania i montażu 
sieci ciepłowniczych kanałowych 
i rurociągów preizolowanych.

2. W październiku 1999 roku grupa 
robocza JWG1 Komitetu Technicznego 
WG107 Europejskiego Komitetu Nor-
malizacyjnego na bazie tej normy opu-
blikowała roboczą wersję normy euro-
pejskiej pr EN 13941 pod nazwą Pro-
jektowanie i montaż preizolowanych 
zespołów rurowych dla ciepłownictwa.

3. Po konsultacjach i formalnym głoso-
waniu krajowych Komitetów Normali-
zacyjnych norma ta w marcu 2003 r. 
uzyskała status normy europejskiej EN 
13941:2003 r. Design and installation 

of preinsulated bonded pipe systems 
for district heating, w Polsce opubliko-
wano ją w wersji polskojęzycznej 
w 2006 roku. 

4. Kolejne nowelizacje normy EN 13941 
miały miejsce w 2009 roku i 2010. 
Zostały one opublikowane przez PKN 
w języku angielskim.

5. W sierpniu w 2010 roku na roboczym 
spotkaniu w Berlinie grupa JWG1 
(dzisiejsza WG13) rozpoczęła prace 
związane z opracowaniem projektu 
nowej normy związanej z montażem 
sieci ciepłowniczych z rur preizolowa-
nych prEN 13941-2.

6. Na kolejnym spotkaniu JWG1 ustalo-
no dokładny zakres normy i rozpoczę-
to szczegółowe prace związane z jej 
opracowaniem.

7. W kwietniu 2019 r. Europejski Komitet 
Normalizacyjny wydał obie części 

nowej normy, część 1 dot. projektowa-
nia i część 2 dot. montażu.

8. W czerwcu 2019 r. PKN ustanowił 
ww. normę jako polską i opublikował 
w języku angielskim pod nazwą:
 – PN-EN 13941-1 Sieci ciepłowni-

cze - Projektowanie i montaż syste-
mu izolowanych termicznie zespo-
łów rur pojedynczych i podwój-
nych do sieci wody gorącej ukła-
danych bezpośrednio w gruncie - 
Część 1: Projektowanie.

 – PN-EN 13941-2 Sieci ciepłowni-
cze - Projektowanie i montaż syste-
mu izolowanych termicznie zespo-
łów rur pojedynczych i podwój-
nych do sieci wody gorącej ukła-
danych bezpośrednio w gruncie - 
Część 2: Montaż.

Norma PN-EN 13941-2:2019 wpro-
wadza szereg uwarunkowań związanych 

Zmiany w nowej europejskiej normie 
PN-EN 13941-2:2019 Sieci ciepłownicze - 

Projektowanie i montaż systemu izolowanych 
termicznie zespołów rur pojedynczych  

i podwójnych do sieci wody gorącej układanych 
bezpośrednio w gruncie - Część 2: Montaż [1]

Changes in New European standard  
EN 13941-2:2019 District heating pipes - Design and installation  

of thermal insulated bonded single and twin pipe systems  
for directly buried hot water networks - Part 2: Installation [1]

IRENEUSZ IWKO 

mgr inż. Ireneusz Iwko - Logstor Polska Sp. z o.o. Adres do korespondencji / Corresponding author: iri@logstor.com

Niniejszy artykuł w skrótowy sposób opisuje zakres i wymagania wprowadzane do normy EN 13941, która uzy-
skała status normy europejskiej w kwietniu, a status normy polskiej w czerwcu 2019 r. 
Słowa kluczowe: sieci ciepłownicze, montaż

This article briefly describes the scope and requirements introduced by the new European standard EN 13941-2, 
which obtained the status of a European standard in April 2019 and the status of a Polish standard in June 2019.
Keywords: district heating, installation
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 C 
z montażem i eksploatacją systemów rur 
preizolowanych.
1. Punkt 5 określa ogólne wymagania:

 – montaż systemu rur powinien być 
wykonany zgodnie z planem mon-
tażu i instrukcjami producentów sys-
temu lub rur i elementów rurowych 
oraz aby zapewnić odpowiednie 
bezpieczeństwo monterów i innego 
personelu na miejscu, a także wszel-
kich osób trzecich - zgodnie z doku-
mentacją projektową,

 – montaż i użytkowanie nie wyrzą-
dzą szkody innym konstrukcjom 
lub pracom budowlanym.

2. Punkt 6 określa niezbędne dokumenty 
wymagane:
 – w projekcie sieci ciepłownicznej,
 – od producenta rur,
 – odnośnie do:

a. uzbrojenia terenu (gaz, woda, 
prąd, telekomunikacja itd.),

b. projektu systemu nadzoru.
3. Punkt 7 określa działania związane 

z kontrolą jakości montażu i odbiorów.
4. Punkt 8 określa wymagania dotyczące 

przygotowania miejsca budowy 
i zasad BHP (odwołanie do lokalnych 
- krajowych wymagań).

5. Punkt 9 określa wymagania dotyczące 
robót ziemnych w zakresie:
 – wymagań ogólnych,
 – wymiarów odkopanych miejsc 

związanych z montażem złączy 
izolacyjnych (długość min 1,5 m, 
głębokość do dna wykopu 0,4 m, 
odległość od ściany wykopu min. 
0,1 m, 

 – odwodnienia wykopów,
 – kolizji z innym uzbrojeniem (odwo-

łanie do wymagań krajowych 
i lokalnych).

Uwaga: w warunkach polskich autor 
sugeruje stosowanie się do wymagań 
opisanych w [2] w punkcie 2.4 Lokali-
zacja rurociągu.
 – prowadzenia wykopów krzyżują-

cych się z istniejącymi czynnymi 
sieciami ciepłowniczymi.

6. Punkt 10 określa wymagania związa-
ne z transportem i magazynowaniem:
 – w tabeli 1 podano maksymalne 

wartości nacisku promieniowego 
na osłonę PEHD, jakie są dopusz-
czalne podczas transportu, prze-
noszenia i przechowywania. 
Podane wartości nacisków powin-
ny zapewnić wystarczające zabez-

pieczenie przed trwałym odkształ-
ceniem osłon i izolacji rur,

 – określono minimalne szerokości 
pasów do podnoszenia (100 mm),

 – wprowadzono obligatoryjny 
zakaz transportu, podnoszenia, 
cięcia rur przy temperaturze 
zewnętrznej - 15oC,

 – określono konieczność wykonania 
kontroli przy odbiorze materiałów, 
która powinna obejmować:
a. kompletność dostawy,
b. sprawdzenie ewentualnych 

uszkodzeń podczas transportu,
c. jakości dostarczonych rur i ele-

mentów (kontrola wizualna 
i kontrola dokumentów),

d. przewodów systemu nadzoru 
(alarmowego) oraz stanu izola-
cji zgodnie z PN-EN 14419 [3],

e. dokumentów i wymaganych 
certyfikatów,

f. dla rur stalowych kontrola świa-
dectw 3.1 wg EN 10204 [4], 

g. jeśli były takie wymagania, to 
również kontrola badań radio-
logicznych spoin producenta 
rur i elementów, próby,

 – określono zasady składowania, 
przyjmując ograniczenie wysoko-
ści składowania do 2 m (polskie 
wytyczne 1,5 m) oraz zakres tem-
peratur podczas przechowywania 
płynnej pianki PUR + 15oC ≤ t ≤ + 
25oC.

Uwaga autora: wymagania te są 
podobne jak określone w polskich 
wytycznych [2] - punkt 4 Transport, 
rozładunek i składowanie elementów 
preizolowanych.

7. W punkcie 11 Układanie rur:
 – podano szczegółowe wytyczne 

odnośnie do wykonania ukosowań 
(wartości kątów odniesiono do EN 
13941-1 [5], podano konieczność 
rozłożenia kąta po równo na obie 
rury stalowe, minimalne odległości 
pomiędzy ukosowaniami i odle-
głości od punktów stałych),

 – zalecono układanie rur w wykopie 
na poduszkach z podsypki piasko-
wej (wykluczono możliwość układa-
nia na podkładach drewnianych), 

 – podano szczegółowe wymagania 
odnośnie do spawania i badania 
połączeń spawanych rur stalowych.

 – określono konieczność opracowa-
nia Systemu Zapewnienia Jakości 
w zależności od klasy projektu ruro-
ciągu, który powinien dotyczyć:
a. wykonawcy (w tym spawaczy, 

nadzoru, personelu badające-
go),

b. metod spawania (specyfikacji, 
metod spawania, materiałów, 
elektrod topliwych, wykonania 
prac),

c. kontroli prac (w tym określenie 
procentowej ilości badań nie-
niszczących, badań niszczą-
cych i innych badań),

 – określono sposób przygotowania 
krawędzi spawanych przy różnych 
niedokładnościach wymiarów koń-
ców rur i różnych grubościach 
ścianek.

Uwaga autora: w stosunku do 
poprzedniej wersji normy EN 
13941:2010 [6] dodano wymagania 
przygotowania końców rur wg EN 
1708-1 [7] oraz zmieniono wymóg 
dotyczący połączenia rur w przypad-
ku różnicy wymiarów na promieniu h 
> 10 mm (rys. 1). W takim przypadku 
należy zastosować dodatkowy element 
stalowy (zwężkę) o długości nie mniej-
szej niż 7 x grubość ścianki (jest to 
nowy wymóg uwzględniający nakła-
danie się stref wpływu ciepła równole-
głych spoin spawanych), 

 – podano minimalne odległości 
pomiędzy spoinami łączonych ze 
sobą rur, przyjmując, że spoiny 
wzdłużne lub spoiny spiralne 
powinny być ułożone naprzemien-
nie o 10-krotną grubość ścianki. 
Zalecane jest minimum 50 mm,

 – spawając w temperaturach poni-
żej 5°C oraz w przypadku wyso-
kiej wilgotności powietrza, obsza-
ry spoin należy podgrzać, aby 
uniknąć kondensacji oraz, jeśli 
wymaga tego właściciel rurociągu, 
spoinę należy zabezpieczyć przed 
nadmiernie szybkim chłodzeniem,

 – podano (tabela 2), zmienione 
w stosunku do wcześniejszej wersji 
z 2010 roku, nieniszczące metody 
badań spoin spawanych.

Należy zwrócić uwagę, że norma 
dopuszcza również jako badania nie-
niszczące badania penetracyjne, jednak 
zdaniem autora jako zalecanymi 

Rys. 1. 
Przygotowanie łączonych krawędzi przy różnych 
niedokładnościach średnic

Tabela 1
Maksymalny nacisk MPa

Transport 0,3
Podnoszenie/przenoszenie 0,3
Magazynowanie 0,2
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 podstawowymi metodami badań nienisz-
czących powinny być badanie radiogra-
ficzne lub ultradźwiękowe z preferencją 
badań radiograficznych. Metoda wizual-
na powinna być traktowana jako metoda 
pomocnicza.

Należy również zwrócić uwagę, że 
wymagania dotyczące nieniszczących 
badań spoin zawarte w [2] tab. 5.4.1 
zdezaktualizowały się i wymagają aktuali-
zacji:
 – nowa norma określa w tablicy 5 wyma-

gania dotyczące minimalnej liczby 
badanych spoin spawanych w zależ-
ności od klasy projektu rurociągu. Licz-
by te są identyczne jak w poprzedniej 
wersji normy z 2010 roku,

 – podano wymagania przy prowadze-
niu prób szczelności i prób ciśnienio-
wych spoin.
Próba szczelności jest zawsze próbą 

obligatoryjną dla wszystkich klas projek-
tów, natomiast próba ciśnieniowa jest 
próbą „rekomendowaną” dla projektów 
w klasie C wg PN-EN 13941-1.

Próby szczelności można wykonać za 
pomocą powietrza na dwa sposoby:
 – wytwarzając w sekcji rurociągu ciśnie-

nie wyższe od ciśnienia atmosferycz-
nego o 0,02 MPa ≤ p ≤ 0,05 MPa, 
sprawdzając ucieczkę powietrza przy 
pomocy środka zwilżającego na 
powierzchni spoin,

 – stosując tzw „okulary” do wytworzenia 
na zewnątrz spoiny ciśnienia niższego 
od ciśnienia atmosferycznego o 0,02 
MPa ≤ p ≤ 0,05 MPa i zastosowanie 
środka zwilżającego jak wyżej.
Interesujące natomiast jest to, że 

w świetle zapisów nowej normy jako 
próbę szczelności można potraktować 
badania nieniszczące wszystkich spoin 
(wykonując 100% kontroli radiograficznej 
lub ultradźwiękowej można w świetle 
wymagań normy odstąpić od próby 
szczelności np. tam, gdzie jej wykonanie 
jest trudne lub niemożliwe):
 – norma określa ciśnienie próby hydrosta-

tycznej (ppróby = 1,3 x probocze), którą 
traktuje się jako próbę szczelności, 

 – norma wprowadza do stosowania 
nowe rozwiązania – elementy (łuki, 
trójniki) izolowane na budowie, wyko-
nane przez spajanie osłony PE ekstrude-
rem i izolowanie płynną pianką PUR,

 – określono wymagania kwalifikacji 
monterów złączy (odsyłacz załącznika 
D normy),

 – dokładnie określono sposób wykonania 
na budowie elementów zaizolowywa-
nych przez spajanie osłon PE-HD (kola-
na, trójniki czy odpowietrzenia).  
Poniższe rysunki pokazują zalecaną 
metodę polegającą na wcześniejszym 
fabrycznym przygotowaniu obudowy 
elementu i jej rozcięciu wzdłużnym, co 
eliminuje na budowie wykonywanie 
zgrzewania obwodowego i preferuje 
łączenie półfabrykatów przez zgrzewa-
nie doczołowe za pomocą ekstudera,

 – natomiast wymagania dotyczące wła-
ściwości i montażu systemu nadzoru 
(alarmowego) potraktowane są ogól-
nie z odniesieniem do normy EN 
144419 i wytycznych producenta. 
Sprecyzowano dokładnie wartość 

wzorcowej oporności suchej izolacji: 10 
MΩ / 1 km przewodu.

Szczegółowo podano wymagania 
odnośnie do badań po zaizolowaniu złą-
czy płynną pianką PUR: 
 – sprawdzenie ciągłości przewodów - 

badania oporności pętli wg wymagań 
EN 14419,

 – sprawdzenie czy nie ma kontaktu elek-
trycznego przewód – rura stalowa,

 – badania oporności izolacji wg wyma-
gań EN 14419,

 – test funkcjonalny,
 – kontrola czy nie nastąpiła zamiana 

przewodów alarmowych,
 – jeśli występują trójniki montowane na 

budowie (nieprefabrykowane fabrycz-
nie) należy udokumentować położenie 
i połączenie przewodów alarmowych. 
Autor artykułu, bazując na swojej 

praktyce zawodowej, zwraca uwagę, że 
opisane postępowanie - badanie po 
zaizolowaniu złącza, przed połączeniem 
następnej mufy, jest w Polsce spotykane 
sporadycznie, natomiast popularne jest 
łączenie drutów, zakładanie kolejnych muf 
i zaizolowywanie kilkunastu złączy na 
koniec dnia montażu.

Ważnym nowym elementem opisanym 
w normie EN 13941-2 są poduszki kom-
pensacyjne.

Charakterystyka poduszek (ugięcie 
w funkcji nacisku) powinna być zgodna 
z EN 13941-1, poduszki należy zakładać 
na rurociąg z obu jego stron (rys. 4a)  lub 
wokół rurociągu (rys. 4b).

Dodatkowo norma określa, że podusz-
ki powinny być dookoła owinięte osłoną 
ochronną. Ta osłona ochronna musi być 
połączona we wszystkich miejscach 

Rys. 2. 
Łuk prefabrykowany na budowie

Rys. 3. 
Trójnik prefabrykowany na budowie

Rys. 4b. 
Poduszki wokół rury

Rys. 4a 
Poduszki z obu stron rury

Tabela 2.
Metoda badania nieniszczącego Ogólna zasada/procedura Kontrola spoin spawanych Kryteria zatwierdzające
Wzrokowa kontrola powierzchni EN 13018 EN ISO 17637 EN ISO 5817

Badanie radiograficzne EN ISO 5579 EN ISO 17636-1
EN ISO 17636-2 EN ISO 10675-1

Badanie ultradźwiękowe EN ISO 16810 EN ISO 17640 EN ISO 11333
Badanie z zastosowaniem kontrastu EN ISO 3452 EN ISO 3452-1 EN ISO 23277
Badanie za pomocą proszku magnetycznego EN ISO 9934-1 EN ISO 17638 EN ISO 23278
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 przejściowych, np. przez sklejenie ze sobą 
lub innymi odpowiednimi środkami, trwale 
tak, aby nie było luk umożliwiających 
przemieszczenia się poduszek względem 
rur podczas wydłużania się rur.
8. W punkcie 12 „Zasypywanie wyko-

pów” podano wymagania odnośnie do:
 – minimalnych wymiarów łoża pia-

skowego wokoło rur,
 – charakterystyki (krzywej przesiewu) 

materiału zasypowego stosowane-
go na łoże piaskowe (podsypka, 
obsypka i zasypka rur) – rys. 5,

 – zagęszczenia gruntu (prowadzić 
do osiągnięcia tzw. wskaźnika 
zagęszczenia Proctora do wartości 
97%  ≤  Pr  ≤  98 %,

 – umieszczania taśmy ostrzegaw-
czej 0,2 ÷ 0,5 m nad każdą z rur.

9. W punkcie 13 „Uruchamianie” poda-
no odniesienie do Aneksu E, który 
zawiera informacje i wymagania przy 
uruchamianiu rurociągów

10. W punkcie 14 „Eksploatacja” podano 
odniesienie do Aneksu F, który zawiera 
wymagania związane z eksploatacją 
rurociągów

11. W punkcie 15 „Dokumentacja” okre-
ślono rodzaje dokumentacji związanej 
z montażem rurociągów ciepłowni-
czych preizolowanych:

 – dokumentacja techniczna związana 
z projektem,

 – dokumentacja związana z badaniami 
i odbiorami,

 – dokumentacja powykonawcza.
Rozdział 15  zamyka właściwą część 

normy a pozostała część dokumentu,  to 
załączniki informacyjne do normy:
Aneks A Odpowietrzenia i odwodnienia 

– opisuje zalecenia i pokazuje 
przykładowe rozwiązania odpo-
wietrzeń i odwodnień preizolo-
wanych sieci ciepłowniczych.

Aneks B Rekomendacje dotyczące stero-
wanych przewiertów horyzon-
talnych.

Aneks C Kwalifikacje monterów instalują-
cych złącza w sieciach rur pre-
izolowanych, który szczegółowo 
opisuje, jaką wiedzę powinni 
posiadać monterzy muf oraz 
jaki powinien być zakres ich 
szkolenia oraz egzaminy, które 
muszą przejść przed dopusz-

czeniem do prac montażowych. 
Z uwagi na ważność problemu, 
prawdopodobnie jest to materiał 
na kolejną publikację dotyczącą 
systemu rur preizolowanych.

Aneks D Program kontroli jakości i doku-
mentacja – opisuje w jednym 
miejscu wszystkie wymagania 
związane z:
 – kontrolą dostaw,
 – transportem i magazynowa-

niem,
 – dokumentacją prac inżynie-

ryjnych,
 – montażem rurociągów 

w wykopach,
 – spawaniem rur stalowych 

i kontroli spawania,
 – montażem połączeń mufo-

wych i wykonywaniem spaja-
nia polietylenu na budowie, 

 – montażem poduszek kom-
pensacyjnych i systemu nad-
zoru (alarmowego).

Aneks E Uruchamianie rurociągów – opi-
suje wymagania związane 
z uruchamianiem.

Aneks F Eksploatacja – ogólne zalecenia 
odnośnie do eksploatacji.

 
Niestety z przykrością należy stwier-

dzić, że tak ważna norma jest dostępna 

w sklepie PKN wyłącznie w języku angiel-
skim i nie została przetłumaczona przez 
PKN na język polski.

L I T E R AT U R A :

[1] PN-EN 13941-2:2019 Sieci ciepłownicze - 
Projektowanie i montaż systemu izolowanych 
termicznie zespołów rur pojedynczych 
i podwójnych do sieci wody gorącej układa-
nych bezpośrednio w gruncie - Część 2: 
Montaż.

[2] Wymagania Techniczne. Zeszyt 2 - Warunki 
techniczne wykonania i odbioru rurociągów 
preizolowanych w płaszczu osłonowym 
HDPE układanych bezpośrednio w gruncie, 
Wyd. I, 2013 r. Ośrodek Informacji "Techni-
ka instalacyjna w budownictwie".

[3] PN-EN 14419:2020 „Sieci ciepłownicze - 
System pojedynczych i podwójnych rur 
zespolonych do wodnych sieci ciepłowni-
czych układanych bezpośrednio w gruncie 
-- Systemy nadzoru”.

[4] PN-EN 10204:2006 „Wyroby metalowe - 
Rodzaje dokumentów kontroli”.

[5] PN-EN 13941-1 „Sieci ciepłownicze - Pro-
jektowanie i montaż systemu izolowanych 
termicznie zespołów rur pojedynczych 
i podwójnych do sieci wody gorącej układa-
nych bezpośrednio w gruncie -- Część 1: 
Projektowanie”.

[6] PN-EN 13941:2003 „Projektowanie i budo-
wa sieci ciepłowniczych z systemu preizolo-
wanych rur zespolonych”.

[7] PN-EN 1708-1:2010 „Spawanie - Szczegó-
ły podstawowych złączy spawanych w stali 
-- Część 1: Elementy ciśnieniowe”.
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  Kwartalnik „Budownictwo i Prawo” ukazuje się piętnasty rok i ma już usialoną grupę 
odbiorców wśród: firm budowlanych, wydziałów budownictwa urzędów miejskich i sta-
rostw, biur projektowych, firm kosztorysowych i innych. Obecnie nakład czasopisma wy-
nosi ok. 2000 egz. (w zależności od uczestnictwa w targach lub sympozjach i konferen-
cjach, podczas których prowadzone są akcje promocyjne). 

   Współpracujemy z z ministerstwami odpowiedzialnymi za zagadnienia: budownictwa,
infrastruktury, ochrony środowiska, energetyki, Głównym Urzędem Nadzoru Budowlanego,
Urzędem Zamówień Publicznych, Instytutem Techniki Budowlanej, uczelniami oraz licznymi
stowarzyszeniami z sektora budownictwa. 
 Autorzy z tytułu publikacji w ”Budownictwo i Prawo” otrzymują 5 pkt w klasyfikacji MNiSW.
   Czasopismo jest wydawane przez Ośrodek lnformacji „Technika instalacyjna w budow-
nictwie” oraz Oficynę Wydawniczą POLCEN i rozpowszechniane na terenie całego kraju w 
prenumeracie oraz w sieci sprzedaży ww. wydawców.

Zamówienia na prenumeratę w 2020 roku w wysokości 80 zł przyjmuje:
Ośrodek Informacji „Technika instalacyjna w budownictwie”
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Izba Gospodarcza Ciepłownictwo 
Polskie zrzeszająca wytwórców i dystry-
butorów ciepła systemowego, na począt-
ku maja bierzącego roku zrealizowała, 
wśród członków swojego samorządu, 
badanie ankietowe dotyczące możliwości 
budowy instalacji przeznaczonych do ter-
micznego przekształcania odpadów 
komunalnych. Wyniki badania jedno-
znacznie wskazują na ogromne zaintere-
sowanie ciepłowników wprowadzeniem 
tej technologii do produkcji ciepła. Powo-
dów jest co najmniej kilka.

Polacy produkują ponad 12,5 mln ton 
odpadów rocznie, z czego około 3,75 
mln ton to frakcja resztkowa, której nie 
można składować z uwagi na niebezpie-
czeństwo ich samozapalenia, ani podda-
wać dalszemu procesowi odzysku. Dziś 
około 1 mln ton tych odpadów wykorzy-
stywanych jest przez cementownie, a 800 
tys. ton spalane jest w spalarniach. 400 
tys. ton wkrótce zostanie wykorzystanych 
przez spalarnie, które obecnie są budo-
wane. Do utylizacji pozostanie ponad 1,5 
mln ton, co jest wyzwaniem dla samorzą-
dów, zwłaszcza w obliczu zaostrzających 
się przepisów unijnych dotyczących 
zwiększenia poziomu recyklingu i zmniej-
szenia składowania odpadów komunal-
nych. 

Odpady te może wykorzystać cie-
płownictwo do produkcji ciepła systemo-
wego, jednak z uwagi na przepisy prawa 
(restrykcyjnie określające normy emisyj-
ne), jak również z uwagi na budowę kotła 
węglowego, nie można ich spalać w tra-
dycyjnych instalacjach, a do ich utylizacji 
potrzebne są dedykowane urządzenia. 
Branża w obliczu zaostrzającej się polity-
ki środowiskowej UE wymaga transforma-
cji i przekształcenia systemów ciepłowni-
czych w efektywne energetycznie, dlatego 
przedsiębiorstwa poszukując nowych, 
bardziej ekologicznych technologii, 
a także możliwości obniżenia cen ciepła 

systemowego dla klientów końcowych, 
rozważają inwestycje w spalarnie, z któ-
rych ciepło odzyskiwane byłoby na 
potrzeby sieci ciepłowniczych. 

Wyniki badań IGCP

Na podstawie przeprowadzonych 
badań IGCP szacuje, iż branża zaintere-
sowana jest zrealizowaniem blisko 70 
takich inwestycji. Póki co w większości są 
to inwestycje na bardzo wczesnym etapie 
planowania. Tylko 15% przedsiębiorstw 
rozpoczęło proces przygotowawczy 
inwestycji i posiada już część dokumen-
tów (tj. decyzja środowiskowa, pozwole-
nie na budowę, czy warunki zabudowy) 
niezbędnych do przystąpienia  do ich 
realizacji. W Olsztynie i Gdańsku rozpo-
częto działania budowalne. 

Doświadczenia krajów Europy 
Zachodniej wykazują, iż najbardziej 
opłacalne systemy przystosowane są do 
spalania ok. 100 tys. ton odpadów rocz-
nie. Według analiz ekspertów w Polsce 
przy aktualnych cenach odbioru i utyliza-
cji odpadów uzasadnienie ekonomiczne 
mają już instalacje o potencjale spalania 
ok. 40-50 tys. ton rocznie, a projektowa-
ne są także rozwiązania obliczone na 
mniejszą ilość odpadów, np. do 20 tys. 
ton/rok. Co ciekawe w Polsce rozważa-
nych jest jedynie 11 dużych spalarni (od 
100 tys. ton/rocznie), a zdecydowana 
większość (blisko 50%) przedsiębiorstw 
planujących taką inwestycję przymierza 
się do budowy małej instalacji (potencjał 
spalania 20 tys. ton odpadów/rocznie). 
Takie rozwiązania dedykowane są jako 
instalacje pracujące w podstawie ciepłow-
niczej, czyli również latem, na potrzeby 
ciepłej wody. W większości firmy planują 
instalacje kogeneracyjne, w których obok 
odzysku ciepła, produkowana byłaby 
także energia elektryczna. Na tę technolo-
gię stawia 90% przedsiębiorstw.

Korzyści wykorzystania odpadów 
do produkcji ciepła systemowego

Spalarnie wykorzystywane w ciepłow-
nictwie pomogą w rozwiązaniu co naj-
mniej kilku problemów zarówno branży 
ciepłowniczej, jak i środowiskowych, czy 
społecznych. Po pierwsze to efektywny 
sposób utylizacji niemożliwych do składo-
wania odpadów przy jednoczesnym 
wykorzystaniu ich potencjału do produkcji 
ciepła systemowego, bądź ciepła systemo-
wego i energii elektrycznej w przypadku 
zastosowania instalacji kogeneracyjnej. 
Po drugie to sposób na uniezależnienie się 
od zewnętrznych dostawców paliw kon-
wencjonalnych. Kolejnym argumentem jest 
zmiana struktury paliwowej przy produkcji 
ciepła, a co za tym idzie uniknięcie kosz-
tów uprawnień do emisji CO2. Eksperci 
podkreślają, że wymogi emisyjne spalarni 
są bardziej rygorystyczne niż w przypad-
ku wielu funkcjonujących ciepłowni, czy 
elektrociepłowni, w których głównym pali-
wem jest węgiel. Obok ekologii istotna jest 
także ekonomia. Wykorzystanie śmieci do 
produkcji ciepła obniży również wydatki 
związane z zagospodarowaniem odpa-
dów przez samorządy oraz obniży koszty 
produkcji energii, chociażby dlatego, że 
skutecznie zmniejszy opłaty związane 
z zakupem uprawnień do emisji CO2. 
Docelowo pozwoli to na zaproponowanie 
klientom końcowym niższych cen ciepła 
systemowego. 

Eksperci Izby Gospodarczej Ciepłow-
nictwo Polskie podkreślają, iż spalarnie są 
także istotnym instrumentem transformacji 
ciepłownictwa. Systemy ciepłownicze stoją 
przed wyzwaniem unijnym związanym 
z koniecznością dokonania poważnych 
inwestycji, celem ich przekształcenia 
w systemy efektywne energetycznie. Przy-
pomnijmy, iż zgodnie z definicją zawartą 
w art. 7b ustęp 4 ustawy Prawo energe-
tyczne, „efektywny system ciepłowniczy” 

Ciepło systemowe z odpadów
System heat from waste

JACEK SZYMCZAK

Jacek Szymczak - Prezes Izby Gospodarczej Ciepłownictwo Polskie
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to taki, gdzie minimum 50% wytworzone-
go ciepła lub chłodu pochodzi z ciepła 
odpadowego lub z OZE lub 75% z koge-
neracji lub minimum 50% wytworzonego 
ciepła lub chłodu pochodzi z kombinacji 
ciepła odpadowego, OZE lub kogeneracji.  
W obecnym stanie prawnym część ciepła 
produkowanego ze śmieci (proporcjonal-
nie do udziału frakcji biodegradowalnych) 
uznawane jest jako ciepło z odnawialnych 
źródeł energii. Zatem inwestycja w spalar-
nie pozwoli na unowocześnienie ciepłow-
nictwa i sprostania unijnych wytycznym 
w zakresie ochrony środowiska.

Proponowane rozwiązania

Minister ds. Klimatu do końca tego 
roku na podstawienie zebranych informa-
cji  ze wszystkich województw dotyczą-
cych ilości odpadów oraz planowanych 
inwestycji ma stworzyć wykaz spalarni 
w Polsce, które otrzymają zgodę na prze-
twarzanie odpadów komunalnych oraz 
otrzymają prawo do ubiegania się o decy-
zje środowiskowe. Eksperci podkreślają, iż 
do sporządzenia takiego wykazu niezbęd-
ne jest określenie kryteriów klasyfikowania 
instalacji do umieszczenia w wykazie. 
IGCP proponuje, aby w pierwszej kolejno-
ści uwzględnić instalacje, dla których uzy-
skano już decyzję o środowiskowych uwa-
runkowaniach lub decyzje o pozwoleniu 
na budowę. W drugiej te, dla których 
rozpoczęto co najmniej postępowanie 
administracyjne w przedmiocie wydania 
decyzji o środowiskowych uwarunkowa-
niach. A dopiero w trzeciej kolejności 
w wykazie powinny być umieszczane 
instalacje będące w fazie planowania 
przez inwestora, dla których nie rozpoczę-
to jeszcze żadnych działań związanych 
z uzyskiwaniem decyzji administracyj-
nych. Eksperci podkreślają, iż nadrzęd-
nym kryterium tworzenia wykazu powinna 
być preferencja dla instalacji, która 
zapewnia odbiór ciepła do miejskiej sieci 
ciepłowniczej, a także która służy prze-
kształceniu systemu ciepłowniczego 

w efektywny energetycznie. Taki sposób 
klasyfikacji przy tworzeniu wykazu spalar-
ni pozwoli umieścić w nim te instalacje, 
które mogą zostać w miarę szybko zreali-
zowane oraz te, które będą odzyskiwać 
ciepło na potrzeby społeczne i pomogą 
w realizacji unijnych wytycznych.

Kolejnym istotnym kryterium, które 
będzie musiało być uwzględnione przez 
Ministra Klimatu przy tworzeniu wykazu 
jest fakt, iż zgodnie z Ustawą jedynie 30% 
odpadów komunalnych może być prze-
kształcanych termicznie (czyli około 3,75 
mln ton rocznie). Pozostała część odpa-
dów musi być odzyskiwana w procesie 
recyklingu. IGCP postuluje o wyłączenie 
wolumenu odpadów dopuszczonych do 
przekształcania przez cementownie (ok. 
1,9 mln ton rocznie), gdyż trudno jest jed-
noznacznie wykazać jaki procent tych 
odpadów stanowią odpady komunalne, 
a jaki odpady przemysłowe. Jeśli dopusz-
czone potencjały cementowni byłyby 
uwzględniane to niewiele już z planowa-
nych inwestycji przekształcania odpadów 
mogłoby zostać ujętych w przygotowywa-
nym wykazie. Istniejące spalarnie oraz 
instalacje, dla których inwestorzy rozpo-
częli proces budowy to ok. 1,4 mln. ton 
rocznie. Zatem przy uwzględnieniu pełne-
go potencjału cementowni do  zagospoda-
rowania pozostałoby ok. 450 tys. ton 
odpadów rocznie. 

„Ciepło 2.0”

Aktualnie największym wyzwaniem 
tego typu inwestycji jest otrzymanie nie-
zbędnych decyzji i zgód środowiskowych, 
związanych z akceptacją społeczną. Nie-
stety brak wiedzy i niska świadomość na 
temat nowoczesnych spalarni bardzo czę-
sto powodują opór lokalnej społeczności 
oraz protesty przeciwko realizacji tego 
typu inwestycji. Zdaniem ekspertów w Pol-
sce potrzebna jest szeroka, ogólnopolska 
edukacja w tym temacie oraz wprowadze-
nie rozwiązań legislacyjnych ułatwiają-
cych budowanie instalacji termicznego 

przekształcania odpadów. Dotychczas 
inwestorzy czekali na wydanie pozwoleń 
nawet 5 lat. Dziś liczą na zmiany w tych 
kwestiach. 

Dla wypracowania niezbędnych roz-
wiązań legislacyjnych w tym temacie, pod 
koniec grudnia został powołany Parla-
mentarny Zespół ds. Gospodarki Odpada-
mi, Recyklingu i Rozwoju Gospodarki 
Cieplnej „Ciepło 2.0”, do którego zostali 
zaproszeni także przedstawiciele Izby 
Gospodarczej Ciepłownictwo Polskie. 
Sytuacja epidemiologiczna spowodowała 
opóźnienia w pracach zespołu. 

***
Frakcja resztkowa (tzw. preRDF), to 

odpady będące pozostałością po wysorto-
waniu surowców nadających się do recy-
klingu spośród odpadów komunalnych 
produkowanych przez mieszkańców, które 
nie mogą zostać już dalej poddane odzy-
skowi surowcowemu, a odzysk poprzez 
spalanie stanowi jedyną alternatywę 
z uwagi na ustawowy zakaz składowania 
odpadów mających powyżej 6 MJ/kg. 
W wyniku ich składowania powstaje 
metan, ok. 28 razy groźniejszy gaz cie-
plarniany niż CO2. 

W Europie obecnie funkcjonuje blisko 
500 instalacji termicznego przekształcania 
odpadów. Wiele z nich znajduje się 
w dużej bliskości skupisk ludzkich. Niektó-
re Instalacje są dosłownie usytuowane 
obok domów mieszkalnych. Jest tak mie-
dzy innymi w Monaco, Monachium, 
Wiedniu, Libercu czy Kolonii. Kraje wyso-
korozwinięte, dbające o środowisko oraz 
posiadające wysoką tożsamość ekologicz-
ną, przekształcają termicznie dużą cześć 
swoich odpadów. Na podstawie danych 
Eurostatu w roku 2016, liderami termicz-
nego przekształcania odpadów były: Fin-
landia – 55%, Norwegia – 54%, Estonia 
– 53%, Dania – 51%, Szwecja – 50%, 
Szwajcaria – 48%, Holandia – 46% i Bel-
gia 45%. 
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Precyzyjny układ pomiarowy  
do wzorcowania termometrów radiacyjnych

Superior measuring system for calibration of radiation thermometers

ROMAN WITKOWSKI, RAFAŁ MALINOWSKI, TOMASZ BAKOŃ 

W artykule opisane zostały podstawy teoretyczne, konstrukcja i weryfikacja laboratoryjna prototypowego stanowi-
ska umożliwiającego wzorcowanie termometrów radiacyjnych z dokładnością lepszą niż 0,5°C. Stanowisko zosta-
ło zaprojektowane i zbudowane w oparciu o ideę przyrządu wirtualnego. W zaprojektowanym przyrządzie 
cyfrowe przetwarzanie danych pomiarowych realizowane jest z wykorzystaniem platformy sprzętowej Arduino. 
Pozwoliło to na wzorcowanie termometrów radiacyjnych o dowolnym współczynniku emisyjności. Po zweryfiko-
waniu właściwości metrologicznych stanowiska określono składowe budżetu niepewności, opracowano również 
metodykę w zakresie wzorcowania pirometrów i kamer termowizyjnych w zakresie pomiarowym od -20°C do 
+80°C, czyli pozwalającą na wiarygodne przeniesienie spójności pomiarowej w zakresie najczęściej wykorzysty-
wanym przez instalatorów.
Słowa kluczowe: termometria radiacyjna, pomiary temperatury, wzorcowanie

This article presents the theoretical foundations, construction and laboratory verification of a prototype test stand for 
calibration of radiation thermometers with an accuracy better than 0.5°C. The stand was designed and built based on 
the idea of a virtual instrument. In the designed prototype, the digital processing of measurement data is carried out 
using a platform with an Arduino hardwear. This enabled calibration of radiation thermometers with any emissivity 
factor. After verifying the metrological properties of the test stand, the components of the uncertainty budget were 
determined, and a methodology for calibrating of radiation thermometers and thermal imaging cameras with the 
measurement range from -20°C to +80°C (in the range most often used by installers) was developed.
Keywords: radiation thermometry, temperature measurements, calibration

Wprowadzenie

Termometry radiacyjne są coraz czę-
ściej stosowane do pomiarów temperatury, 
pozwalają na szybki pomiar, jednocześnie 
umożliwiając jego dokonanie bez koniecz-
ności bezpośredniego kontaktu przyrządu 
pomiarowego z obiektem pomiarowym. 
Ich zastosowanie nie ogranicza się tylko 
do pomiarów wysokich temperatur, mogą 
być wykorzystywane także do monitoro-
wania systemów klimatyzacji, lokalizacji 
wilgotności ścian i sufitów, itp.

Termometria radiacyjna opiera zasadę 
swojego działania na obserwacji i zapisie 
rozkładu promieniowania podczerwonego 
wysyłanego przez każde ciało, którego 
temperatura jest wyższa od zera bez-
względnego [7]. Każde ciało oprócz zdol-
ności do emisji promieniowania może rów-
nież absorbować, odbijać lub przepuszczać 
promieniowanie podczerwone w zależno-
ści od swojej temperatury. Emisja, absorpcja 
i transmisja są różne dla różnych materia-
łów i zależą od powierzchni materiału. 

W celu opisania tego zjawiska można 
posłużyć się teorią promieniowania ciała 
doskonale czarnego. Pojęcie ciała dosko-
nale czarnego wprowadzono w celu unie-
zależnienia wyników pomiarów od rodza-
ju materiału oraz od jakości jego 
powierzchni dla określenia ciała pochła-
niającego całkowicie padające na nie 
promieniowanie elektromagnetyczne, nie-
zależnie od temperatury tego ciała, kąta 
padania i widma padającego promienio-
wania. Ogólne prawo promieniowania 
ciała doskonale czarnego zostało sformu-
łowane przez Maxa Plancka. Współczyn-
nik pochłaniania dla takiego ciała jest 
równy jedności dla dowolnej długości fali. 
Ciało doskonale czarne nie istnieje w rze-
czywistości, ale dobrym jego modelem jest 
duża wnęka z niewielkim otworem, pokry-
ta od wewnątrz czarną substancją (np. 
sadzą). Powierzchnia otworu zachowuje 
się niemal jak ciało doskonale czarne – 
promieniowanie wpadające do wnęki 
odbija się wielokrotnie od jej ścian i jest 
niemal całkowicie pochłaniane, natomiast 

parametry promieniowania wychodzące-
go z jej wnętrza zależą tylko od tempera-
tury wewnątrz wnęki [5]. 

Ze względu na właściwości emisyjne 
ciał można je podzielić na dwie zasadnicze 
grupy: ciała szare - współczynnik emisyjno-
ści w interesującym przedziale długości fal 
jest stały, względny rozkład widmowy mocy 
promieniowania jest taki sam jak ciała 
doskonale czarnego w tej samej temperatu-
rze oraz ciała promieniujące selektywnie, 
dla których współczynnik emisyjności zale-
ży od długości fali, a rozkład widmowy 
mocy może odbiegać znacznie od promie-
niowania ciała doskonale czarnego.

W tabeli 1 przedstawiano wartość 
współczynnika emisyjności dla wybranych 
materiałów.

Przyjmując za kryterium zakres wyko-
rzystywanego przez pirometr widma pro-
mieniowania można wyróżnić następujące 
typy pirometrów: pirometry całkowitego 
promieniowania (radiacyjne): detektor jest 
czuły na bardzo szeroki zakres promienio-
wania – reaguje na sygnał będący sumą 
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promieniowania o różnych długościach fal 
(teoretycznie od 0 do ∞); pirometry 
pasmowe: detektor reaguje na promienio-
wanie z wybranego zakresu (pasma): 
pirometry barwowe (chromatyczne), jed-
nobarwowe (mono chromatyczne), dwu-
barwowe (bichromatyczne), trójbarwowe 
(trichromatyczne) i wielobarwowe, w któ-
rych detektor jest czuły na jedną (dwie lub 
trzy lub więcej), określoną długość fali. 
Szczegółowe charakterystyki poszczegól-
nych typów pirometrów można znaleźć 
w literaturze, np. w [5].

Ważnym czynnikiem zapewniającym 
poprawność pomiarów jest zbudowanie 
układu pomiarowego tak, aby pole widze-
nia pirometru (powierzchnia, z której pro-
mieniowanie jest uwzględniane) było jed-
nolite. Odpowiada wyznaczeniu właści-
wej odległości pirometru od mierzonej 
powierzchni i porównaniu jej wymiarów 
z polem widzenia pirometru [5]. Można ją 
określić poprzez kąt widzenia α lub współ-
czynnik odległościowy d/D wyznaczający 
stosunek odległości d pirometru od obiektu 
do minimalnej, wymaganej jego średnicy 
D. Wartość współczynnika d/D w prak-
tycznych konstrukcjach zawiera się naj-
częściej w przedziale 10 ÷ 300.

Model stanowiska pomiarowego

Zbudowanie stanowiska do wzorcowa-
nia termometrów radiacyjnych w zakresie 
temperatur środowiskowych wymaga kon-
strukcji ciała o emisyjności bliskiej jedności. 
Optymalnym rozwiązaniem spełniającym 
to wymaganie jest techniczne ciało czarne 
o budowie wnękowej (rys. 1.). Przybliżoną 

wartość współczynnika emisyjności takiego 
emitera εCBB można wyliczyć ze wzoru:
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gdzie: wymiary geometryczne r i L są 
przedstawione na rys. 1, εS – współczyn-
nik emisyjności powierzchni emitera.

Na współczynnik emisyjności ma 
wpływ również rozkład temperatury 
wewnątrz wnęki. Szczególnie istotny jest 
rozkład temperatury podstawy emitera 
(dna). Temperatura samej szczeliny nie ma 
dużego wpływu na wypadkową wartość 
emisyjności emitera.

W celu utrzymania stabilności tempe-
ratury ciała i minimalizacji gradientu tem-
peratury emiter został zamknięty w płasz-
czu olejowym z termostatyzowaną w ukła-
dzie zewnętrznym i pompowaną do płasz-
cza cieczą (rys 2.). 

Oprócz minimalizacji gradientu tem-
peratury należy pokryć wnętrze emitera 
farbą o dobrych właściwościach emisyj-
nych. Pokrycie powierzchni wpływa na 
równomierność współczynnika emisyjności 
w funkcji długości fali. Użyty materiał 
powinien również mieć dobre właściwości 
emisyjne ze względu na kąt padania pro-
mieniowania. Dla stali współczynnik emi-
syjności zależy w znacznym stopniu od 
tego kąta i może się zmieniać nawet do 
90%. Dodatkowo same zjawisko odbicia 
ma różny charakter w zależności od mate-
riału powierzchni. Dla metali odbicie ma 

charakter geometryczny lustrzany, celowe 
jest wybranie materiału o współczynniku 
odbicia o charakterze rozproszeniowym. 

Ze względów konstrukcyjnych przyjęto 
długość ciała L = 250 mm i średnicę aper-
tury 20 mm. Powierzchnię wewnętrzną 
pokrytą farbą o współczynniku emisyjno-
ści równym 0,97. Dla tak przyjętego 
modelu otrzymano emisyjność powyżej 
0,9999. Współczynnik emisji emitera 
wykonanego z utlenionej stali nierdzewnej 
jest bliski 0,9. Wypadkowa wartość emi-
syjności wnęki – zgodnie ze wzorem (1) – 
wyniesie ok. 0,9998. Przewodność ciepl-
na stali nierdzewnej wynosi 15 Wm-1K-1. 
Dla porównania dla miedzi współczynnik 
wynosi 393 Wm-1K-1 a dla brązu 130 
Wm-1K-1. Dla zaproponowanego rozwią-
zania współczynnik stali nierdzewnej jest 
wystarczający. Jednorodność temperatury 
zapewnia przepływ cieczy w płaszczu 
emitera. 

Powierzchnia emitera została pokryta 
farbą Nextel 811-21. Farba zawiera ok. 
20% węgla i ok. 80% dwutlenku krzemu. 
Farba jest powszechnie używana w metro-
logii radiacyjnej. Na rys. 3 przedstawio-
na jest emisyjność farby Nextel w funkcji 
długości fali. Farba Nextel rombami. Jak 
wynika z rysunku widoczna jest niewielka 
zależność emisyjności od długości fali. 
Dla przedziału od 1 µm do 14 µm emisyj-
ność farby jest nie mniejsza niż 0,955. Na 
rys. 4 przedstawiona jest zależność emi-
syjności farby Nextel od kąta obserwacji. 
W budowanym prototypie ciała kąt stoż-
ka na dnie emitera wynosi 75°, zgodnie 
z rys. 4 farba pokrywająca emiter ma 
maksymalny kąt promieniowania nie 
większy niż 50° i dla stosowanych 
w pomiarach długości fal emisyjność 
farby zmienia się nie więcej niż 0,01. 
Zgodnie z [3] współczynnik rozproszenia 
D dla farby Nextel 811-21 wynosi 0,9; 
a przewodność cieplna 1 Wm-1K-1.

Projekt zakłada pracę wnęki ciała 
czarnego w zakresie od -20°C do +80°C. 
W tabeli 2 przedstawiono zależność emi-
syjności farby od temperatury. Jak wynika 
z tabeli zmiana nie przekracza 0,005. 

Tabela 1. Wartość współczynnika emisyjności wybranych materiałów [11] 
Table 1. Emissivity factor value of selected materials [11] 

Materiał Temperatura [°C] Współczynnik emisyjności, ε

Aluminium z chropowatą powierzchnią
Aluminium silnie utlenione
Blacha stalowa walcowana
Brąz chropowaty
Chrom polerowany
Lód kryształ
Miedź utleniona
Papier biały
Sadza
Warstwa wody na powierzchni metalowej
Woda (warstwa o grubości większej niż 0.1 mm)
Skóra ludzka

20 ÷ 50
50 ÷ 500
50
50 ÷ 150
50
-10
50
20
20 ÷ 400
20
0 ÷ 100
30

0,06 ÷ 0,07
0,2 ÷ 0,3
0,56
0,55
0,1
0,98
0,6 ÷ 0,7
0,7 ÷ 0,9
0,95 ÷ 0,97
0,98
0,95 ÷ 0,98
0,98 ÷ 1,0

Rys.1. 
Ciało czarne w formie wnęki
Fig.1. Cavity Black-body

Rys. 2. 
Schemat układu 
stabilizacji tem-
peratury emitera
Fig. 2. Schema 
of the emitter 
temperature sta-
bilization system
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Tabela 2. Emisyjność farby Nextel 811-21 [9]
Table 2. The emissivity of Nextel 811-21 paint [9]

Temperatura [°C] -36 -18 0,5 35 64 82
Emisyjność 0,974 0,975 0,973 0,975 0,970 0,973

Niepewność 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004

Właściwości emisyjne zaprojektowanego emitera zasymulo-
wano za pomocą oprogramowania STEEP321 firmy Virial [12]. 
Wersja bezpłatna oprogramowania umożliwia obliczenia 
z zastosowaniem do 1000 promieni. W oprogramowaniu do 
modelowania wykorzystano metodę Algorytmów Monte Carlo. 
Obliczenia oparte są na zasadzie wzajemności optycznej i tech-
nice śledzenia promieni wstecznych. Analizowana jest trajektoria 
promieniowania padającego do wnętrza emitera aż do momentu 
opuszczenia emitera. Analizowane są odbicia od ścian wnęki. 
Wyznaczana jest droga promieniowania, aż do momentu, gdy 
energia stanie się mniejsza od przyjętego progu. Do obliczeń 
wykorzystywane są bezpośrednio zależności całkowe opisujące 
prawo Planka [10]. Na podstawie analizy wyznaczone są pod-
stawowe charakterystyki emitera m.in. emisyjność. Dokładność 
obliczeń Monte Carlo jest odwrotnie proporcjonalna do pier-
wiastka kwadratowego z ilości promieni. Ponieważ oprogramo-
wanie w wersji demo pozwala na przeprowadzenie obliczeń dla 
1000 promieni, stosując je, wyznaczono emisyjność z dokładno-
ścią 0,001. Wyniki symulacji pokazują, że spektralny współczyn-

nik emisyjności emitera jest większy niż 0,999 (rys. 5.), co należy 
uznać za bardzo dobry wynik.

Budowa stanowiska

Głównym elementem prototypowego stanowiska jest emiter 
wykonany zgodnie z opisanym projektem, jego wykonanie 
przedstawia rys. 6.

W następnym etapie wykonano płaszcz pozwalający na 
przepływ cieczy wokół emitera. Gotowy element widoczny jest na 
rys. 7. W górnej części zdjęcia widoczne są króćce doprowadza-
jące ciecz do płaszcza, w części tylnej widoczna jest dławica na 
czujnik pomiarowy Pt-100.

Dla zapewnienia jak najlepszych warunków izolacji cieplnej, go-
towy element umieszczono w obudowie i zaizolowano wełną cera-
miczną (rys. 8). Dodatkowo - dla temperatur pracy poniżej tempera-
tury punktu rosy - izolację zabezpieczono przed zawilgoceniem, do-
prowadzając perforowaną rurką suchy gaz (azot techniczny o prze-
pływie 2 l/min) w pobliże chłodnych elementów (rurka na rys 8). 

Rys. 3. 
Widmowa emisyjność farby Nextel (wybrana farba romby) [2]
Fig. 3. Spectral emissivity of Nextel paint (selected paint with diamonds) [2] Rys. 5. 

Emisyjność widmowa modelu emitera uzyskana w symulacji przeprowadzo-
nej w STEEP321
Fig. 5. The spectral emissivity of the emitter model obtained in the simulation 
using STEEP321 software

Rys. 6. 
Prototypowe emitery wykonane zgodnie z projektem
Fig. 6. Prototype emitters made according to the design

Rys. 7. 
Emiter zamontowany 
w płaszczu cieczowym 
Fig. 7. Emitter mounted 
in a liquid jacket

Rys. 4. 
Emisyjność farby Nextel 811-21 w funkcji kąta [1]
Fig. 4. Nextel 811-21 paint emissivity as an angle function [1]
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Całość zamknięto w obudowie, wypeł-
niając izolacją termiczną w postaci wełny 
ceramicznej. W celu zabezpieczenia 
wnęki ciała czarnego przed wpływem 
wilgoci z otoczenia zaprojektowano spe-
cjalną osłonę z pleksiglasu (rys. 9), w któ-
rej wymuszono przepływ azotu. Osłona 
montowana jest do czoła ciała czarnego, 

nadciśnienie powstałe na skutek dopływu 
gazu suchego nie pozwala na przenikanie 
pary wodnej do wnętrza emitera.

Rys. 10. przedstawia zrealizowane 
urządzenie pracujące z pośrednim ukła-
dem wymiany ciepła. 

Układ regulacji temperatury. Sterowa-
nie temperatury technicznego ciała czar-
nego oparto na układzie pośrednim 
z czynnikiem roboczym w postaci oleju. 
Ciecz termostatyzowana jest w układzie 
zewnętrznym i pompowana do płaszcza, 
w którym jest zamknięty emiter. W celu 
wyeliminowania wpływu temperatury oto-
czenia na ciało doskonale czarne układ 
regulacji zaprojektowano jako kaskadowy 
układ regulacji temperatury oparty o dwie 
pętle PID (rys. 11). 

Obiektem sterowania jest temperatura 
wnęki technicznego ciała czarnego. 
Wnękę umieszczono w płaszczu olejo-
wym, który jest termostatyzowany 
w zewnętrznym zbiorniku. Układ regulacji 
można podzielić na dwie części - szybką 
i wolną. Część szybką stanowi termostat 
cieczowy. Temperatura wnęki techniczne-
go ciała czarnego jest częścią wolną 
(duża stała czasowa). Zakłóceniem w sys-
temie jest temperatura otoczenia, która 
może ulegać zmianom na skutek działania 
klimatyzacji. Dzięki rozdzieleniu układu 
sterowania na dwie części i posłużeniu się 
dwoma pętlami PID możliwe jest reagowa-
nie z wyprzedzeniem na zakłócenie. 

Istotą regulacji kaskadowej jest podział 
odpowiedzi układu na dwie części – 
„szybką” G2(s) i „wolną” G1(s) oraz 
wyodrębnienie wielkości pomocniczej, 
która w tym przypadku jest temperaturą 
cieczy, a nie temperaturą wnęki ciała czar-
nego T1. Regulator PID2 służy do regulacji 
temperatury oleju w termostacie. Dysponu-

jąc pomiarem temperatury oleju można 
odpowiednio szybko reagować na zmianę 
temperatury otoczenia, zapewniając tym 
samym dobrą kompensację zakłóceń. Rolą 
PID1 jest właściwa regulacja temperatury 
T1 – podaje on do regulatora PID2 war-
tość temperatury oleju. W strukturze 
kaskadowej PID1 jest określany jako regu-
lator główny, natomiast PID2 jako pomoc-
niczy. W prototypie zastosowano gotowy 
blok realizujący układ „kaskady PID” firmy 
Eurotherm z regulatorem Eurotherm 3508, 
jako regulatorem zewnętrznej pętli stero-
wania, i regulatorem 3216 jako regulato-
rem pętli wewnętrznej.

Układ sterowania i pomiaru
Aby zapewnić łatwość obsługi stano-

wiska, wykorzystano platformę sprzętową 
ARDUINO, dzięki której można zaimple-
mentować obsługę sieci ethernet (pozwala 
na zdalny odczyt temperatury oraz usta-
wienie temperatury za pomocą przeglą-
darki www), portu szeregowego USB 
i karty SD oraz precyzyjny termometr 
wielokanałowy model RFS2408A prze-
znaczony do pracy z dwoma czujnikami 
typu Pt-100. Miernik RFS2408A pozwala 
na pomiar temperatury z dokładnością 
lepszą niż 0,01 °C. Schemat funkcjonalny 
zbudowanego układu sterowania przed-
stawiono na rys. 12. Do komunikacji 
z użytkownikiem wykorzystano interfejs 
sieciowy. Zrezygnowano z wyświetlacza 
alfanumerycznego. Aktualne nastawy 
i temperatury odczytywane są z wykorzy-
staniem przeglądarki internetowej. 

Stanowisko pomiarowe jest przykła-
dem przyrządu wirtualnego. Komputer 
zarządza zbudowanym wnękowym ciałem 
czarnym CBB, przesyła dane pomiarowe 
do elektronicznej karty pomiarowej, 

Rys. 11. 
Schemat układu 
regulacji w układzie 
kaskadowego PID
Fig. 11. Diagram of 
the control system 
with PID cascade 
controller

Rys. 12. 
Schemat funkcjonal-
ny systemu pomiaro-
wego
Fig. 12. Functional 
scheme of the 
measurement system

Rys. 8. 
Emiter wraz z płaszczem w obudowie termoizo-
lacyjnej
Fig. 8. Emitter with a jacket in a thermal insula-
tion housing

Rys. 9. 
Komora doprowadzająca suchy gaz w pobliże 
aparatury emitera
Fig. 9. Supply chamber delivering dry gas near 
the emitter apparatus

Rys. 10. 
Prototyp urządzenia podłączony do zewnętrzne-
go urządzenia termostatycznego
Fig.10. Prototype connected to an external ther-
mostatic device
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wyznacza błąd pomiaru i szacuje niepewność pomiaru, na pod-
stawie zebranych danych generuje świadectwo wzorcowania. 
Część programowa wirtualnego stanowiska pomiarowego została 
zrealizowania w oparciu o platformę VBA.

Weryfikacja laboratoryjna

W celu wyznaczenia podstawowych właściwości metrolo-
gicznych zbudowanego prototypu wnękowego technicznego 
ciała czarnego zbadano czas grzania, chłodzenia, stabilność 
temperatury w czasie oraz osiowy gradient temperatury.

Czas grzania i chłodzenia to ważne z ekonomicznego punk-
tu widzenia parametry decydujące o kosztach wzorcowania. 
Czas potrzebny do nagrzania z temperatury otoczenia do tempe-
ratury 80°C wyniósł 38 min. Prędkość grzania była w przybliże-
niu stała i wyniosła ok. 1,5°C/min. Natomiast czas potrzebny do 
wychłodzenia z temperatury otoczenia do temperatury -20°C 
wyniósł ok. 70 min z prędkością ok. 0,6°C/min.

Stabilność temperatury w czasie
Wahania temperatury dla ustalonego stanu pracy dla tempe-

ratury maksymalnej 80°C i minimalnej -20°C przedstawiono 
odpowiednio na rys. 13 i rys. 14. Odchylenia standardowe 
temperatury wyniosły odpowiednio 47 mK i 19 mK, co pzy przy-
jęciu stabilności temperatury na poziomie podwójnej wartości 
odchylenia standardowego pozwoliło wyznaczyć ją jako 93 mK 
i 38 mK.

Dystrybucja temperatury i emisyjność widmowa
Jak wspomniano na wstępie na emisyjność emitera ma wpływ 

również rozkład temperatury. 
Całkowita długość emitera to Z = 255 mm, w tabelach 3 i 4 

punkt początkowy odpowiada wewnętrznej części stożka, punkt 
jeden to koniec tulei początek przesłony apertury. Badanie prze-
prowadzono dla temperatury otoczenia równej 25°C. Jako tem-
peraturę odniesienia przyjęto temperaturę dna stożka. 

Dla temperatury 80°C zgodnie z danymi w tabeli 3 najchłod-
niejszym obszarem emitera jest pobliże apertury. Spadek tempe-
ratury jest większy niż 5°C. Sama temperatura apertury nie ma 
dużego wpływu na emisyjność emitera. Najważniejszym elemen-
tem jest dno emitera. Jak widać temperatura w podstawie stożka 
jest jednorodna, jej rozkład jest lepszy niż 0,1°C.

Zgodnie z danymi w tabeli 4 dla temperatury -20°C najcieplej-
szym obszarem emitera jest pobliże apertury. Wzrost temperatury 
jest większy niż 6°C. Sama temperatura apertury nie ma dużego 
wpływu na emisyjność emitera. Najważniejszym elementem jest 
dno emitera. Jak pokazują dane z tabeli temperatura w podstawie 
stożka jest jednorodna, a jej rozkład jest lepszy niż 0,3°C.

Tabela 3. Rozkład temperatury wzdłuż emitera dla temperatury 80°C
Table 3. Temperature distribution along the emitter for temperature 80°C

Rozkład temperatury wzdłuż emitera
t [°C] 79,9 79,94 79,98 80 80,01 79,54 78,7 74,7
T [K] 353,05 353,09 353,13 353,15 353,16 352,69 351,85 347,85
Zi [mm] 0 30 80 130 180 230 250 255
Xi = Zi/Z [%] 0 11,76 31,37 50,98 70,59 90,20 96,08 100,00

Tabela 4. Rozkład temperatury wzdłuż emitera dla temperatury -20°C
Table 4. Temperature distribution along the emitter for temperature -20°C

Rozkład temperatury w osi emitera
t [°C] -20 -20,3 -20,32 -20,31 -20,21 -20,21 -19,20 -13,8
T [K] 253,15 252,85 252,83 252,84 252,94 252,94 253,95 259,35
Zi [mm] 0 30 80 130 180 230 250 255
Xi = Zi/Z [%] 0 11,76 31,37 50,98 70,59 90,20 96,08 100,00

Na rys. 15. przedstawiono widmową emisyjność dla zmie-
rzonego rozkładu temperatury na tle rozkładu dla przypadku 
izotermicznego dla temperatury 80°C. Jak wynika z rysunku 
widmowa emisyjność jest w całym zakresie wyższa od 0,999. 
Jest także wyższa od obliczonego przypadku izotermicznego, 
przyczyną jest rozkład temperatury w emiterze. W obszarze dna 
stożka wierzchołek emitera jest punktem o najniżej temperaturze, 
następnie temperatura rośnie w zakresie 0,1°C do ok. 0,7 części 
długości emitera, by opaść w obszarze apertury. Rozkład tempe-
ratury jest przyczyną wyrównania emisyjności widmowej 
w badanym zakresie długości fali i podniesienia w porównaniu 

Rys. 13. 
Stabilizacja temperatury w czasie dla 80°C.
Fig. 13. Temperature stabilization in time for 80°C.

Rys. 14. 
Stabilizacja temperatury w czasie dla -20°C.
Fig. 14. Temperature stabilization in time for -20°C.

Rys. 15. 
Emisyjność widmowa dla zmierzonego rozkładu temperatury dla 80°C 
porównana z wynikiem dla modelu izotermicznego
Fig. 15. Spectral emissivity for the measured temperature distribution at 80°C 
compared with the result for the isothermal model
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do przypadku izotermicznego. Na rys. 16. przedstawiono wid-
mową emisyjność dla zmierzonego rozkładu temperatury dla 
-20°C na tle rozkładu dla przypadku izotermicznego. Jak wyni-
ka z rysunku widmowa emisyjność jest w całym zakresie nie-

znacznie wyższa od jedności, przyczynia się do tego to, że 
wierzchołek stożka jest cieplejszy od bazy tulei. Podwyższona 
temperatura apertury nie wpływa znacząco na wartość emisyj-
ności.

Na rys. 17. przedstawiono widmowy rozkład temperatury 
pozornej dla temperatury 80°C, a na rys. 18 dla -20°C. Jak 
wynika z rysunków zmienność temperatury w obu przypadkach 
jest mniejsza niż 20 mK. Na podstawie wyliczonej emisyjności 
wyznaczono temperaturę pozorną.

Wyznaczenie składowych budżetu niepewności pomiaru 
mających wpływ na emisyjność emitera oraz spadek 
temperatury emitera na skutek jego promieniowania 

Składowa związana z emisyjnością powierzchni wnęki
Powierzchnia emitera pokryta została farbą Nextel. Zgodnie 

z danymi przytoczonymi w pracy zmiana współczynnika emisyj-
ności na skutek wpływu temperatury, kąta padania promienio-
wania i zależności od długości fali mieści się w zakresie 0,95-
0,98.

� � � �� � � �W CBB( ) / ( )1 1�
 
 (2)

gdzie: ε = 0,97 – współczynnik dla farby Nextel, ∆ε = 0,03 – 
zmiana współczynnika farby Nextel.

Składowa związana z gradientem temperatury
Przód wnęki emitera na skutek wymiany ciepła z otoczeniem 

ma temperaturę różną od dna emitera. Zaburzenie temperatury 
występuje na ok. 5% długości wnęki. Dla tak przyjętego modelu 
składową można wyznaczyć za pomocą zależności:

� � �� � �T c T T2
2 1/ ( )( )�

 
 (3)

Składowa związana z dokładnością wyznaczenia wymia-
rów emitera

Przyjmijmy jako dokładność ∆L = 1mm, ∆d=0,5 mm, 
i ∆ɵ=2,5°.

� � �� �l BB L L( ) /1 2�
 
 (4)

� � �� �d BB d d( ) /1 2�
 
 (5)

� � �� � � �� ( )1 BB ctg �
 
 (6)

Składowa związana z dokładnością obróbki CNC
Na skutek skończonej dokładności obróbki CNC, wewnętrzna 

część wierzchołka stożka jest zaokrąglona, co powoduje lokalne 
zmniejszenie emisyjności. Termometr radiacyjny zbiera promie-
niowanie z tego zaburzonego fragmentu, do obliczeń przyjmijmy 
obszar r=2 mm i promień noża ∆r=0,25 mm.  

� � � �� � �obr bki BB t t( )(csc )( / )1 1 2�
 
(7)

Składowa związana ze spadkiem temperatury na skutek 
wypromieniowania energii 

Na skutek wypromieniowania energii przez aperturę docho-
dzi do spadku temperatury wierzchołka stożka emitera. Zgodnie 
z podaną zależnością w [4] wartość spadku temperatury można 
wyznaczyć na podstawie zależności.

�b totT T d r L( ) ( / )( / )� � � �4 2
  
(8)

gdzie: ∆b(T) – spadek temperatury, εtot – emisyjność całkowita 
grafitu, ϭ – stała Stefana-Boltzmanna, T – temperatura w Kelvi-

Rys. 16. 
Emisyjność widmowa dla zmierzonego rozkładu temperatury dla -20°C 
porównana z wynikiem dla modelu izotermicznego
Fig. 16. Spectral emissivity for the measured temperature distribution at 
-20°C compared with the result for the isothermal model

Rys. 17. 
Widmowy rozkład temperatury pozornej dla wyników uzyskanych dla 80°C
Fig. 17. Spectral distribution of apparent temperature for the results obtained 
for 80°C

Rys.18.
Widmowy rozkład temperatury pozornej dla wyników uzyskanych dla -20°C
Fig.18. Spectral distribution of apparent temperature for the results obtained 
for -20°C
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nach, d – grubość dna wnęki,  К – prze-
wodność cieplna grafitu, r – promień 
wnęki, L – długość wnęki.

Jak pokazują wyniki obliczeniowe tej 
składowej, jej wartość jest nie większa niż 
kilka mK, wartość ta pozwala na pominię-
cie tej składowej w odliczaniu niepewności 
pomiaru.

Wzorcowanie pirometrów

Stanowisko pomiarowe podczas wzor-
cowania przedstawiono na rys. 19 – 
widoczne są: termostat cieczowy, wnękowe 
ciało czarne CBB, komputer wraz z autor-
skim oprogramowaniem oraz statywy do 
pozycjonowania położenia wzorcowane-
go pirometru. Pozycjonowanie położenia 
odbywa się na prowadnicach aluminio-
wych, możliwe jest ustalanie położenia 
w trzech osiach.

W celu weryfikacji dokładności zbu-
dowanego stanowiska przeprowadzono 
porównanie zbudowanego ciała do 
wzorca odniesienia jakim w naszym 
przypadku jest pirometr KT19.82 firmy 
HEITRONIC pozwalający na pomiar 
z dokładnością rzędu 0,2 °C. Porówna-
nie przeprowadzono pośrednio z wyko-
rzystaniem kalibratora 4180, będącego 
na wyposażeniu Laboratorium. Wzorco-
wań dokonano zgodnie z [8]. Kalibrator 
4180 został wywzorcowany w zakresie 
widmowym (8 ÷ 14) µm z dokładnością 
0,3°C, miesiąc przed przeprowadzony-
mi badaniami, założono stabilność krót-
koterminową kalibratora 4180 dla okre-
su 1 miesiąca ok. 0,3°C. W takich 
warunkach możliwe było porównanie 
prototypowego ciała czarnego z termo-
metrem KT19.82 z dokładnością nie gor-
szą niż 0,5 °C. W tabeli 5 zestawiono 
wartości współczynnika |En| obliczone 
na podstawie wzoru: 

E
p p

U U
n

lab lab

lab lab

�
�

�
1 2

1
2

2
2

 

(9)

gdzie: plab1 , plab2 – błędy pomiaru uzy-
skane w obu laboratoriach, Ulab1 , Ulab2 – 
odpowiadające im niepewności pomiaru.

Dla wszystkich punktów wzorcowania 
otrzymano współczynnik |En|<1. Uzy-
skany wynik pozwala stwierdzić odtwa-

rzalność temperatury ciała czarnego za 
pomocą prototypowego stanowiska. 

Tabela 5. Zestawienie współczynników En 
Table 5. Statement of En coefficients

Temperatura odniesienia [°C] Współczynnik |En |

-15,0 0,7
36,5 0,2
80,0 0,5

Podsumowanie

Zbudowane stanowisko pomiarowe - 
wnękowe techniczne ciało czarne CBB, 
pracuje w zakresie temperatur środowi-
skowych (-20 ÷ 80)°C. W trakcie przepro-
wadzonych symulacji zrealizowanego 
modelu w programie STEEP 3 wykazano, 
że emisyjność ciała jest większa niż 0,999.

Do termostatyzowania urządzenia 
wykorzystano układ pośredni z termostatem 
zewnętrznym. Dzięki tej metodzie uzyskano 
wysoką stabilność temperatury i źródła pro-
mieniowania. Uzyskano w przybliżeniu 
techniczne ciało doskonale czarne o emisyj-
ności 0,999. Zrealizowane urządzenie 
pozwala na wzorcowanie pirometrów oraz 
systemów obrazujących (kamery termowi-
zyjne) z dokładnością na poziomie 0,3°C. 
System może być sterowany zdalnie z kom-
putera. Istnieje możliwość pracy urządzenia 
jako samodzielnej jednostki lub części więk-
szego systemu. Dotychczasowy proces akre-
dytacji laboratoriów wzorcujących w dzie-
dzinie pirometrii, w Polsce zatrzymał się na 
dokładności nie lepszej niż 1,2°C. Opraco-
wane stanowisko daje podstawy do podję-
cia próby zmniejszenia tej wartości. Wyko-
rzystując doświadczenie w trakcie realizacji 
pracy opracowano metodę pomiarową 
i budżet niepewności pomiaru w zakresie 
wzorcowania pirometrów. 

Podziękowanie

Przedstawione wyniki badań zostały 
uzyskane w wyniku pracy badawczej nr 
MAP/STAT/01/2017 finansowanej ze 
środków Instytutu Energetyki – Instytutu 
Badawczego [6].
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Rys. 19. 
Wzorcowanie pirometru 
na zbudowanym stanowi-
sku 
Fig. 19. Calibration of the 
pyrometer on the con-
structed test stand
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Niewidoczny i bezgłośnie działający 
system stropów chłodząco-grzewczych 
Uponor TABS jest odpowiedzią na potrze-
by rynkowe zrównoważonego budownic-
twa. Efektywne rozwiązanie umożliwia nie 
tylko redukcję kosztów inwestycyjnych 
i eksploatacyjnych, ale także zapewnia 
dużą swobodę projektowania, elastycznie 
dopasowując się do potrzeb konkretnych 
realizacji. Stropy betonowe mogą być 
używane do ogrzewania i chłodzenia wie-
lopoziomowych budynków. 

Technologia stropów termoaktywnych 
zyskuje na popularności i staje się alternaty-
wą dla systemów grzejno-chłodzących 
HVAC oraz sufitów chłodzących. Dzięki 
niższym kosztom inwestycyjnym i eksplo-
atacyjnym system jest atrakcyjny dla budyn-
ków, w których podczas powstawania pro-
jektów początkowych nie założono systemu 
chłodzenia. W odróżnieniu od konwencjo-
nalnych układów HVAC system Uponor 
TABS pracuje w temperaturach bliskich oto-
czeniu, co przekłada się na poprawę efek-
tywności źródeł ciepła i chłodu. Chociaż nie 
zastępuje całkowicie systemu klimatyzacji 
i wentylacji, umożliwia ograniczenie liczby 
niezbędnych urządzeń, a to z kolei zmniej-
sza koszty całego przedsięwzięcia. Uponor 
TABS to również maksymalne możliwości 
aranżacji pomieszczeń w obiektach wielko-
powierzchniowych. 

Jeszcze większa swoboda 
projektowania 

Zintegrowanie stropów chłodząco-
-grzewczych Uponor z budynkiem wnosi 
nową jakość w eksploatowanie i projekto-
wanie obiektów wielokondygnacyjnych. 
Wbudowane w konstrukcje stropów żelbe-
tonowych rury PE-Xa prowadzą wodę, a do 
ogrzewania lub chłodzenia pomieszczeń 
wykorzystują masę termiczną budynku. 
Pozwala to ograniczyć liczbę konwencjo-
nalnych źródeł ciepła lub chłodu, jak grzej-
niki czy klimatyzatory. „Moduły TABS mon-
towane są wraz z elementami zbrojeniowy-

mi w stropie betonowym. System jest szcze-
gólnie polecany do budynków z małym lub 
średnim obciążeniem chłodniczym – tam, 
gdzie pomieszczenia muszą być chłodne 
w trakcie miesięcy letnich. W obiektach, 
w których obciążenie chłodnicze jest średnie 
lub wysokie, wtedy system Uponor TABS 
pokrywa podstawowe obciążenie, a to 
wiąże się ze zmniejszoną liczbą i mocą 
montowanych klimatyzatorów. Współpra-
cując od wielu lat z architektami i projektan-
tami wiemy, jak ważna jest dla nich również 
przestrzeń. Dzięki schowaniu instalacji 
w stropach na całej kondygnacji pojawia 
się możliwość dowolnego kształtowania 
i użytkowania pomieszczeń” – mówi Piotr 
Serafin, ekspert techniczny z firmy Uponor. 

„Podczas jednej z naszych realizacji 
w nowoczesnym biurowcu Ericpol Software 
Pool najważniejsze było zachowanie kom-
fortowej, trzymetrowej wysokości kondy-
gnacji budynku. W trakcie prac projekto-
wych okazało się jednak, że po zamonto-
waniu podwieszanego sufitu, który miał 
pomieścić elementy techniczne klimatyzacji 
i wentylacji mechanicznej, wysokość zmniej-
szy się łącznie o ponad 1,5 metra. Koniecz-
ne było znalezienie takiego systemu, który 
nie obniży projektowanej wysokości, 
a także wesprze pracę instalacji HVAC. 
Rozwiązaniem okazał się system Uponor 
TABS, który po wbudowaniu w strop przejął 
funkcję chłodzenia pomieszczeń, zapew-
niając większą część chłodu ze stropu” – 

Komfort i swoboda projektowania  
– system stropów termoaktywnych od Uponor 

Comfort and design in freedom – a Contec system from Uponor

Artykuł sponsorowany

Rys. 1.
Schemat stropu ter-
moaktywnego Upo-
nor TABS

Rys. 2.
Uponor TABS 
podczas reali-
zacji 
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dodaje Piotr Serafin. Systemy TABS od 
Uponor to także zwiększony komfort użyt-
kowników powierzchni. Brak hałasu czy 
intensywnego, zimnego nawiewu oraz stała 
temperatura zapewniają zdrowy i przyjem-
ny mikroklimat wewnątrz budynku. 

Zgodnie z ideą zrównoważonego 
budownictwa 

Uponor TABS to ekonomiczne rozwią-
zanie, które umożliwia maksymalne obni-
żenie kosztów eksploatacyjnych oraz 
ograniczenie negatywnego wpływu inwe-
stycji na środowisko. Zasilanie stropów 
temperaturą na poziomie 16-18°C oraz 
jej powrót w granicach 20-22°C pozwala-
ją na zwiększenie wydajności chłodu 
(i ciepła – zasilanie na poziomie ok. 
30°C), a także zastosowanie niskotempe-
raturowych, odnawialnych źródeł energii, 
które wpływają na uzyskanie prestiżowych 
certyfikatów, jak LEED czy BREEAM. 
„Badania przeprowadzone w jednym 
z londyńskich biurowców wykazały, że 
systemy stropów aktywnych Uponor 
zapewniają aż o 31% większe oszczędno-
ści w porównaniu do konwencjonalnych 
instalacji. Duża wydajność Uponor TABS 
wynika przede wszystkim z wysokiego 
współczynnika przewodzenia ciepła, 

jakim charakteryzuje się beton oraz mini-
malnego wykorzystania energii. Ponadto 
system nie musi być poddawany regular-
nemu serwisowaniu czy konserwacji, co 
znacząco przekłada się na późniejsze 
koszty użytkowania” – wyjaśnia Piotr 
Serafin. System stropów chłodzących/
grzewczych wykorzystuje masę termiczną 
budynku do magazynowania energii. 
W stropie betonowym umieszczone są 
rury transportujące chłodną i ciepłą wodę. 
Nocą system TABS doprowadza chłód do 
stropów, a w ciągu dnia schłodzone 
powierzchnie odbierają ciepło z budynku 
i dzięki temu obniżają temperaturę 
w pomieszczeniach. W ten sposób kon-
strukcja budynku zapewnia chłodzenie 
pomieszczeń, a wspomagająco również 
ich ogrzewanie.

System stropów chłodzących/grzew-
czych Uponor nie jest systemem klimatyza-
cyjnym oraz nie zastępuje tradycyjnych 
systemów wentylacyjnych. Jednak po czę-
ści przejmuje ich funkcje, pozwalając zre-
dukować do minimum działanie tradycyj-
nych technologii i zapewniając zdrowszy 
mikroklimat w pomieszczeniach. Ten niewi-
dzialny i bezgłośnie pracujący mechanizm 
ochładza pomieszczenia bez nieprzyjem-
nego ruchu powietrza, jaki powodują kon-
wencjonalne urządzenia klimatyzacyjne. 

Uponor TABS z powodzeniem może 
być wykorzystywany w budynkach biuro-
wych, bankach, szkołach, bibliotekach czy 
szpitalach. 

Kontakt do Pana Piotra Serafina,  
eksperta technicznego Uponor:

piotr.serafin@uponor.com

Rys. 3.
W ciągu dnia schłodzone stropy odbierają ciepło 
z pomieszczeń schemat Uponor

Rys. 5.
Wykorzysta-
nie stropów 
termoaktyw-
nych Uponor 
w biurowcach

Rys. 6.
Schemat Upo-
nor TABS

Rys. 4.
W nocy konstrukcja budynku jest schładzana 
przez system stropów chłodząco-grzewczych 
schamat Uponor
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Wstęp

Hałas to zbiór uciążliwych dla człowieka 
dźwięków o zróżnicowanej częstotliwości. 
Człowiek odbiera dźwięki rozprzestrzeniają-
ce się w powietrzu, wodzie i ciałach stałych 
o częstotliwości od 16 do 22000 Hz i o natę-
żeniu od 0 do 120 dB. Zbyt wysoki poziom 
hałasu negatywnie wpływa na zdrowie 
i komfort życia człowieka (może być przy-
czyną rozdrażnienia, braku komfortu psy-
chicznego i fizjologicznego, nerwicy, bólu 
głowy, a w dłuższej perspektywie utraty słu-
chu). Z tego powodu coraz większą uwagę 
zwraca się na zapewnienie w pomieszcze-
niach mieszkalnych tzw. komfortu akustycz-
nego. Powinien on być zapewniony zarówno 

w trakcie dziennej aktywności, jak i nocnego 
odpoczynku. 

Dyrektywa unijna UE nr 89/106/EWG 
[6], jak również rozporządzenie w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny 
odpowiadać budynki i ich usytuowanie [8] 
wprowadzają obowiązek ochrony akustycz-
nej budynku. Obiekty budowlane muszą być 
zaprojektowane i wykonane w taki sposób, 
aby hałas, na który narażeni są mieszkańcy 
lub ludzie znajdujący się w pobliżu obiektów, 
nie przekraczał poziomu stanowiącego 
zagrożenie dla ich zdrowia oraz pozwalał 
im spać, odpoczywać i pracować w zado-
walających warunkach.

Poziom dopuszczalnego hałasu, na jaki 
jest narażony człowiek wykonując codzien-

ne czynności lub odpoczywając, jest okre-
ślony jako „wartość progowa poziomu hała-
su”. Zgodnie z obowiązującymi normatywa-
mi, badania poziomu hałasu rozgranicza 
się na dwie kategorie:
 – I KATEGORIA - hałas mierzony na 

zewnątrz, czyli w otoczeniu, na wolnych 
przestrzeniach. Regulacje w tym zakresie 
określa europejska dyrektywa 2002/49/
WE [7],

 – II KATEGORIA - hałas mierzony 
w pomieszczeniach.
Regulacjami prawnymi w Polsce, określa-

jącymi dopuszczalne poziomy hałasu 
wewnątrz pomieszczeń, są: Rozporządzenie 
Min. Infrastruktury Dz. U. Nr 75, pozycja. 
690 z 2002r. [8] oraz Polska Norma PN-B-
02151-2 Akustyka budowlana. Ochrona 
przed hałasem w budynkach [13], która 
określa dopuszczalne poziomy dźwięku 
A hałasu w pomieszczeniach przeznaczo-
nych na pobyt ludzi – w budynkach mieszkal-
nych, budynkach zamieszkania zbiorowego 
i budynkach użyteczności publicznej, wytwa-
rzanego przez urządzenia wyposażenia 
technicznego budynków, mieszkań i pomiesz-
czeń usługowych oraz spowodowanego 
działalnością lokali usługowych (tabela 1).

Dźwięki pochodzące z otoczenia i same-
go wnętrza budynku nie powinny wpływać 
na warunki pracy i odpoczynek mieszkań-
ców. Podstawowe źródła hałasu w budynku 

Sposoby ograniczania hałasu pochodzącego  
od instalacji kanalizacyjnych 

Ways of reducing noise from sewage installations

DOROTA LECIEJ-PIRCZEWSKA

dr inż. Dorota Leciej-Pirczewska, https://orcid.org/0000-0003-1676-1683, Katedra Ogrzewnictwa, Wentylacji i Ciepłownictwa, ZUT 
w Szczecinie. Adres do korespondencji/ Corresponding author: dlp@zut.edu.pl

W artykule omówiono rodzaje i źródła hałasu pochodzącego od instalacji kanalizacyjnych w obiektach budowla-
nych. Przedstawiono rozwiązania, które należy wziąć pod uwagę przy projektowaniu i wykonywaniu instalacji 
kanalizacyjnych. Dzięki ich stosowaniu możemy zapewnić większy komfort akustyczny w pomieszczeniach miesz-
kalnych. 
Słowa kluczowe: hałas, wewnętrzne instalacje kanalizacyjne, budynki mieszkalne 

The article discusses the types and sources of noise from internal sewage systems in construction objeects. Solutions 
that should be considered when designing and constructing sewage systems were presented. Thanks to them, we 
can provide greater acoustic comfort in rooms.
Keywords: noise, internal sewage systems, residential buildings

Tabela 1. Wybrane typy pomieszczeń w budynkach oraz dopuszczalny poziom dźwięku A przenikają-
cego do tych pomieszczeń od urządzeń wyposażenia technicznego i działalności lokali usługowych 
w budynku lub w jego bezpośrednim sąsiedztwie [13] 
Table 1. Selected types of rooms in buildings and the acceptable A sound level penetrating into these 
rooms from technical equipment and the operation of service premises in the building or in its immedia-
te vicinity [13].
Rodzaj budynku Rodzaj pomieszczenia chronionego Najwyższy dopuszczalny 

poziom dźwięku A [dB]
równoważny maksymalny 

Budynki wielorodzinne i jednorodzinne Pokoje i pokoje połączone z kuchnią 25 30
Wydzielone kuchnie i pomieszczenia sanitarne 35

Hotele Pokoje hotelowe 25 30
Budynki zamieszkania zbiorowego 
(domy studenckie, internaty, hotele 
robotnicze, domy dziecka, domy opieki 
społecznej)

Pokoje mieszkalne 25 30
Pokoje dla personelu 30
Ogólnodostępne pomieszczenia sanitarne, 
pomieszczenia kuchenne

40

DOI 10.36119/15.2020.6.2



21www.informacjainstal.com.pl 6/2020

In
st

al
ac

je
 c

o,
 c

w
, z

w
, k

an
al

iz
ac

ji

to dźwięki dochodzące z otoczenia nierucho-
mości – przede wszystkim ruch samochodo-
wy, ale również dźwięki pochodzące z urzą-
dzeń AGD, sprzętu RTV, wind, instalacji kli-
matyzacji, zimnej i ciepłej wody, centralnego 
ogrzewania oraz kanalizacji. Hałas pocho-
dzący od instalacji kanalizacyjnych jest 
wywołany przepływem i uderzeniami ście-
ków w przewodach kanalizacyjnych. Zanim 
hałas zostanie wygenerowany w instalacji 
kanalizacyjnej, bardzo często najpierw poja-
wia się w instalacjach wodociągowych zasi-
lających urządzenia sanitarne (np. spłuczki) 
podłączone do instalacji kanalizacyjnej.

Hałas w dużej mierze zależy od właści-
wości materiału, z którego wykonano rury 
kanalizacyjne, od zastosowanych metod ich 
łączenia i mocowania oraz od miejscowych 
praktyk budowlanych. Wiele lat temu instala-
cje kanalizacyjne wykonywane były przede 
wszystkim z rur żeliwnych, które skuteczniej 
tłumiły dźwięk płynącej cieczy niż lekkie two-
rzywowe rury o cienkich ściankach. Przewo-
dy prowadzone były po wierzchu grubych, 
ceglanych ścian, które korzystnie wpływały 
na poziom ciśnienia akustycznego, dzięki 
czemu instalacje te były cichsze, niż w budyn-
kach z lat 70., 80., aż do początku lat 90., 
wykonanych z tzw. wielkiej płyty. Podstawo-
wym materiałem budowlanym był wtedy żel-
bet, którego własności tłumienia hałasu dale-
ce odbiegały od dzisiejszych norm poziomu 
hałasu w budynkach mieszkalnych. Zamoco-
wanie rur żeliwnych do konstrukcji budynku 
odbywało się najczęściej za pomocą stalo-
wych haków (bez przekładek elastycznych) 
wbitych w kołki drewniane. Przewód rurowy 
dociskany był bezpośrednio do powierzchni 
ściany, co powodowało transmisję dźwięków 
na konstrukcję budynku. Nowsze instalacje 
tworzywowe z lekkich rur o cienkich ścian-
kach prowadzono w kanałach instalacyjnych, 
często niezabezpieczonych dodatkową 
wykładziną dźwiękochłonną. Jeśli w takich 
kanałach przewody z polichlorku winylu 
zamocowano metalowymi obejmami bez izo-
lacji to przepływające ścieki generowały 
wyraźny hałas w przewodach, a dźwięki 
rozchodziły się kanałem po całym budynku. 

Po oddaniu obiektu do użytku najczęściej 
nie można już zlikwidować błędów budowla-
nych, zarówno projektowych jak i wykonaw-
czych, związanych z ochroną przed hała-
sem. Dlatego już na etapie projektowania 
domu należy zadbać o to, aby wykluczyć 
źródła i dokuczliwość występowania hałasów 
w otoczeniu człowieka.

Rodzaje hałasu w instalacjach 
kanalizacyjnych

Każde ciało będące w ruchu wydaje 
dźwięk transmitując fale oraz drgania aku-

styczne do otaczającego go powietrza 
w postaci fal ciśnienia lub podciśnienia. 
W przypadku systemu kanalizacyjnego 
głównym źródłem dźwięku są przepływające 
w rurociągach ścieki. Szczególnie jest to 
odczuwalne w pionach kanalizacyjnych, 
w odcinkach poziomych, przy rozgałęzie-
niach i zmianach kierunków. Szumy powsta-
ją również podczas pracy zaworów spłuku-
jących, gdzie hałas jest wywoływany przez 
działanie mechanizmów spustowych i na 
skutek przepływu dużej ilości wody pod 
ciśnieniem. W obydwu przypadkach powsta-
ją dwa rodzaje hałasu instalacyjnego: 
 – hałas powietrzny (bezpośredni),
 – hałas materiałowy (strukturalny).

Hałas powietrzny (rys. 1) pochodzi od 
drgań powietrza i poprzez powietrze docie-
ra do elementów konstrukcyjnych między 
pomieszczeniami, wprawiając je w drgania. 
Jego źródłem mogą być zarówno głos czy 
muzyka, ale także ścieki, które płyną 
w rurach i, poruszając się, wydają dźwięk, 
transmitując tym samym drgania do otacza-
jącego powietrza w postaci fal ciśnienia lub 
podciśnienia. Drgania te przekazywane są 
następnie do innych pomieszczeń. Dźwięk 
przenoszony przez powietrze wywołuje 
drgania elementów konstrukcyjnych (ścian, 
stropu w pomieszczeniu), co z kolei powodu-
je drgania cząsteczek powietrza w sąsiednim 
pomieszczeniu, czyli również generowanie 
dźwięku przenoszonego przez powietrze 
(rys. 2). Hałas powietrzny jest odbierany 
bezpośrednio przez ucho ludzkie w pomiesz-
czeniu, w którym przebiega instalacja. 

Hałas materiałowy pochodzi od drgań 
materiałów – rur, kształtek oraz systemu 
mocowania do konstrukcji budynku. Jego 
źródłem jest hałas wewnątrzkanałowy (efekt 
ruchu okrężnego spadających ścieków 
wokół ścianek przewodu i mieszania się ich 
z powietrzem), który ograniczony przez rury 
i kształtki wprowadza je w drgania, czyli 
rezonans akustyczny (rys. 3). Rezonans ten 
jest przekazywany poprzez system obejm na 
konstrukcję budynku i odbierany w pomiesz-
czeniach sąsiadujących jako uciążliwa 
i szkodliwa dla zdrowia fala akustyczna. 
Drgania materiału są to dźwięki rozchodzą-
ce się w ciałach stałych, pochodzące od 
uderzania w konstrukcję (rys. 4). Jeżeli na 
przykład ściana jest ostukiwana młotkiem, to 
również będzie wprawiana w drgania, co 
doprowadzi do spowodowania odpowied-
nich drgań cząsteczek powietrza w sąsied-
nim pomieszczeniu, czyli również do dźwię-
ku przenoszonego przez powietrze. W takim 
przypadku mówi się o wzbudzaniu w ścia-
nie dźwięku (drgań konstrukcji) oraz o prze-
noszeniu dźwięku przez konstrukcję do 
sąsiedniego pomieszczenia. Dźwięki kon-
strukcyjne rozchodzą się we wszystkich moż-
liwych kierunkach.

Hałas powietrzny jest tłumiony przez 
przegrody znajdujące się pomiędzy źródłem 
hałasu i słuchaczem. Jego zmniejszenie 
można osiągnąć poprzez:
 – ograniczenie drgań rurociągów dzięki 

zwiększeniu ich masy,
 – ograniczenie rozprzestrzeniania się 

dźwięków powietrznych, ich absorbcję 
oraz zamknięcie wewnątrz przewodów 

Rys. 1. 
Hałas powietrz-
ny powstający 
w instalacji ka-
nalizacyjnej [3]
Fig. 1. Airborne 
noise generated 
in the sewage 
system [3]

Rys. 3. 
Hałas materiało-
wy powstający 
w instalacji ka-
nalizacyjnej [3]
Fig. 3. Material 
noise generated 
in the sewage 
system [3].

Rys. 2. 
Pobudzanie ściany dźwiękiem przenoszonym 
przez powietrze [1]
Fig. 2. Airborne sound propagation [1]

Rys. 4. 
Pobudzanie ściany dźwiękiem przenoszonym 
przez konstrukcję [1]
Fig. 4. Structure-borne sound propagation [1]
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dzięki zastosowaniu odpowiednich 
materiałów do wykonania instalacji 
kanalizacyjnej,

 – przykrycie źródła hałasu przegrodą 
pochłaniającą (absorbującą).
Ograniczenie hałasu materiałowego 

może następować poprzez oddzielenie ruro-
ciągów od przegród za pomocą odpowied-
nich materiałów amortyzujących.

W instalacji kanalizacyjnej możemy wy-
różnić hałas opadania, hałas odbicia i hałas 
przepływu (rys. 5) oraz tzw. bulgotanie. Hałas 
opadania to dźwięki przenoszone przez po-
wietrze oraz przez konstrukcję. Generowany 
jest on przez ścieki opadające w pionowym od-
cinku rury. Hałas odbicia powstaje przy zmia-
nie kierunku przepływu (w trakcie uderzania 
wody w kolano przy przejściu z pionu do po-
ziomu). Energia opadających ścieków w dużej 
części przetwarzana jest na energię dźwięku. 
W tym procesie ścieki tracą prędkość i po ude-
rzeniu płyną znacznie wolniej. Hałas przepły-
wu powstaje, gdy woda płynie w przewodzie 
poziomym. Nierówności wewnątrz przewodu 
oraz wszelkie zmiany kierunku powodują za-
kłócenie przepływu. Natomiast tzw. bulgotanie 
powstaje w syfonie urządzenia sanitarnego 
pod koniec jego opróżniania. Powstający nie-
przyjemny odgłos spowodowany jest przez po-
rywanie powietrza przez wodę, a bezpośred-
nią przyczyną bulgotania są nieprawidłowo 
wykonane podejścia kanalizacyjne.

Najczęściej występujące typy hałasu 
generowane z instalacji w budynkach są 
następujące:
 – hałas opadania ścieków w pionach 

kanalizacyjnych (w szczególności na 
odsadzkach),

 – hałas spowodowany odbiciem ścieków 
przy przejściu pionu kanalizacyjnego 
w poziom (spowodowany zmianą kie-
runku),

 – hałas przepływu w przewodzie kanali-
zacyjnym usytuowanym poziomo,

 – hałas powodowany nieprawidłowym 
napowietrzaniem i odpowietrzaniem 

pionów i podejść kanalizacyjnych,
 – hałas spłukiwania miski ustępowej, wypływ 

wody z fekaliami do kanalizacji,
 – hałas napełniania i opróżniania wanny 

kąpielowej,
 – hałas z kabiny prysznicowej wywołany 

przez wodę spadającą z dużej wysoko-
ści na dno brodzika,

 – hałas w miejscach, gdzie następuje 
zwiększenie prędkości przepływu ście-
ków na skutek nieprawidłowo dobranej 
średnicy rury,

 – hałas powstający w miejscach, w których 
występuje nadmierne spiętrzenie elemen-
tów mocowań (realizowanych jako punk-
ty stałe), które przenoszą drgania na 
konstrukcję budynku,

 – hałas w instalacji wodociągowej genero-
wany w szczególności, gdy zaprojektowa-
no rury o zbyt małym przekroju, gwałtow-
ne zmiany kierunku lub średnicy, zastoso-
wano natynkowe spłuczki z tworzyw 
sztucznych wyposażone w tradycyjne 
zawory napełniające, czy uchwyty mocują-
ce przewody stalowe nie izolowane gumą, 

 – hałas od armatury wodociągowej (bate-
rie, reduktory ciśnienia, przelotowe zawo-
ry grzybkowe, gwałtowna zmiana średni-
cy wewnętrznej przewodów).

Działania mające na celu redukcję 
hałasu w instalacji kanalizacyjnej

Obniżenie rozprzestrzeniania się drgań 
w budynkach to generalnie zadanie dla 
wszystkich osób biorących udział w procesie 
powstawania obiektu – począwszy od pro-
jektantów (architektów, konstruktorów, insta-
latorów), a skończywszy na wykonawcach. 

Dobre efekty w tłumieniu dźwięków 
z instalacji kanalizacyjnej można osiągnąć 
dzięki:
 – korzystnej lokalizacji pomieszczeń sani-

tarnych,
 – wykorzystaniu do mocowania instalacji 

tylko ścian masywnych,
 – zwiększaniu masy rurociągu,
 – wprowadzaniu zmian w konstrukcji 

ścianki przewodów i kształtek,
 – odpowiedniemu łączeniu elementów 

instalacji,
 – oddzieleniu przewodów od przegród za 

pomocą dźwiękochłonnych materiałów 
amortyzujących,

 – użyciu mat i taśm izolacyjnych do owija-
nia przewodów,

 – oddzieleniu przewodów od konstrukcji 
budynku za pomocą ścianek instalacyj-
nych, 

 – prawidłowemu prowadzeniu przewodów,
 – wykładaniu materiałem izolującym 

kanałów instalacyjnych,
 – ograniczeniu źródeł hałasu.

Lokalizacja pomieszczeń w obiekcie
Najefektywniejszym i najtańszym roz-

wiązaniem redukującym hałas od instalacji 
kanalizacyjnej w pomieszczeniach mieszkal-
nych jest właściwe zaprojektowanie obiektu. 
Pożądany efekt można osiągnąć poprzez:
 – koncentrację pomieszczeń sanitarnych,
 – planowanie pomieszczeń sanitarnych 

w jednym pionie,
 – umieszczenie szachtów instalacyjnych 

w środku pomieszczeń sanitarnych, 
z dala od pomieszczeń przeznaczonych 
do odpoczynku,

 – unikanie połączeń pomieszczeń sanitar-
nych z pomieszczeniami chronionymi, 
szczególnie poprzez ściany o masie po-
wierzchniowej1 mniejszej niż 200 kg/m2,

 – oddzielanie pomieszczeń chronionych 
ścianami pozbawionymi instalacji 
i posiadającymi odpowiednią izolacyj-
ność akustyczną (rys. 6),

 – oddzielanie pomieszczeń sanitarnych 
ściankami o odpowiedniej izolacyjności 
akustycznej,

 – oddzielanie pomieszczeń wymagających 
szczególnej ochrony przed hałasem od 
pomieszczenia sanitarnego pomieszcze-
niem, któremu nie są stawiane specjalne 
wymagania.
Do wyciszania dźwięku przenoszonego 

przez powietrze przydatne są jedno- lub 
dwuwarstwowe przegrody budowlane, przy 
czym przegrody jednowarstwowe dla takich 
samych właściwości izolacyjnych z reguły 
wymagają masy powierzchniowej znacznie 
większej niż przegrody dwuwarstwowe. 
Przenoszenie dźwięku przez powietrze mię-
dzy pomieszczeniami odbywa się nie tylko 
poprzez ścianę działową, względnie strop, 
ale również przez graniczące elementy kon-
strukcyjne (rys. 7). To tak zwane przenosze-
nie boczne. Redukuje ono, zależnie od kon-
strukcji przegród, działanie tłumiące ściany, 
względnie stropu. Dobre tłumienie jest moż-
liwe tylko, gdy wszystkie elementy konstruk-
cyjne spełniają wymagania określone współ-
czynnikiem tłumienia dźwięku. Aby ograni-
czyć przenoszenie dźwięków przez kon-
strukcję, należy wykonać budynek możliwie 
bez mostków akustycznych.

Kanalizacja niskoszumowa

W celu wytłumienia dźwięków pochodzą-
cych od przepływających ścieków zaleca się 
stosowanie systemów kanalizacji 

1 Masa powierzchniowa przegrody - masa prze-
grody przypadająca na jednostkę jej powierzchni 
obliczana z grubości przegrody oraz gęstości 
materiału, z którego jest ona wykonana M = ρG
gdzie:
M - masa powierzchniowa [kg/m2],
ρ - gęstość materiału [kg/m3],
G - grubość przegrody [m].

Rys. 5. 
Źródła i rodzaje hałasu w instalacjach kanaliza-
cyjnych [1]
Fig. 5. Sources and types of noise in sewage 
systems [1]

1.  hałas opadania,
2.  hałas odbicia 

(odsadzka 45°),
3.  hałas odbicia 

(zmiana kierun-
ku 2 x 45°),

4.  hałas przepływu
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 niskoszumowej, która dzięki wykorzystaniu 
odpowiednio dobranych materiałów o spe-
cjalnych właściwościach technicznych ograni-
cza rozprzestrzenianie się dźwięków powietrz-
nych poprzez pochłonięcie hałasu wewnątrz-
kanałowego, a dzięki specjalnie zaprojekto-
wanym obejmom montażowym likwiduje 
przenoszenie drgań akustycznych w miejscach 
kontaktu rur z konstrukcją budynku.

Zastosowanie rur i kształtek niskoszumo-
wych, zamiast typowych np. z polipropylenu, 
pozwala obniżyć poziom natężenia hałasu 
z pracującej instalacji kanalizacji co najmniej 
o 10-20 dB. Jest to wynikiem wykorzystania do 
ich produkcji materiałów o lepszych właściwo-
ściach tłumienia dźwięków – cięższych, 
o większej gęstości, o niejednorodnej struktu-
rze ścian. Niewątpliwe zalety zwykłych rur 
z PVC czy PP - mały ciężar i grubość ścianek 
oraz gładkość - nie są atutami w zakresie 
wymagań co do poziomu dźwięku w pomiesz-
czeniach, w których przebywają ludzie. Takie 
rury są bardziej podatne na drgania i fale 
dźwiękowe rozchodzą się w nich znacznie 
łatwiej. Ścianki rur cięższych i sztywniejszych, 
o większej grubości, podczas przepływu ście-
ków trudniej wprawić w drgania, a jeśli już, to 
ich drgania i powstające fale dźwiękowe są 
słabsze. W miarę wzrostu gęstości materiału 
znacznej poprawie ulegają parametry ochro-
ny akustycznej, zarówno w zakresie dźwięku 
materiałowego, jak i powietrznego. 

Wśród wyrobów przeznaczonych do 
wykonywania systemów instalacyjnych 

o właściwościach niskoszumowych - jakie 
znajdują się na rynku - są rury i kształtki 
wykonane przede wszystkim z polipropylenu 
(materiał, który najlepiej tłumi dźwięki 
powstające w przewodach kanalizacyjnych) 
oraz z polietylenu lub polichlorku winylu 
z różnymi dodatkami (np. z dodatkiem kru-
szywa mineralnego). Dodatek talku zwiększa 
sztywność obwodową przewodu i jego cię-
żar. Dzięki temu przewody generują mniej-
szy hałas powietrzny. Dodatek kredy zwięk-
sza ciężar elementów systemu. 

Przewody najczęściej posiadają budowę 
trójwarstwową:
 – warstwa wewnętrzna – odporna na 

agresywne ścieki, gładka, zapewnia 
prawidłowy przepływ ścieków,

 – warstwa środkowa – najczęściej o spe-
cjalnej strukturze (np. polipropylen 
z modyfikatorami mineralnymi), absor-
buje dźwięki powstałe wewnątrz rury 
i zapobiega ich przedostawaniu się do 
pomieszczenia,

 – warstwa zewnętrzna – szczególnie 
odporna na uderzenia, chroni rurę przed 
uszkodzeniami mechanicznymi.
Przewody zbudowane z trzech warstw 

o różnej gęstości i grubości zapobiegają 
rozprzestrzenianiu się dźwięku poprzez trzy 
różnego rodzaju bariery pochłaniające lub 
odbijające hałas, co pozwala na znaczną 
redukcję odgłosów z instalacji. 

Systemy niskoszumowe nie zawsze muszą 
być stosowane w całej instalacji kanalizacyjnej. 
Wszystko zależy od konstrukcji budynku oraz 
sposobu prowadzenia przewodów. Jeśli np. 
rurociągi poziome prowadzone są w piwni-
cach nieużytkowych, a strop nad piwnicą cha-
rakteryzuje się dobrą izolacyjnością, wtedy po-
ziomy w piwnicy mogą być wykonane z mate-
riału o gorszych parametrach akustycznych. 

Największy hałas wywołany uderzeniem 
i zmianą kierunku powstaje w pionach, w ko-
lanach i trójnikach. W związku z tym kształtki 
w niektórych systemach niskoszumowych wy-
konywane są jako jednolita struktura produko-
wane z surowca będącego połączeniem two-

rzywa i minerałów, a często posiadają dodat-
kowe ożebrowanie na zewnętrznej powierzch-
ni (rys. 9a) lub wzmocnienie (np. amortyzują-
cą wkładkę akustyczną, rys. 9b), które w miej-
scach uderzenia ścieków o powierzchnię we-
wnętrzną dodatkowo wpływa na zmniejszenie 
poziomu emitowanego hałasu.

Ważnym elementem w tłumieniu drgań 
instalacji, które z kolei generują dźwięk ma-
teriałowy, jest wykonanie odpowiedniego 
połączenia przewodów. Firma Wavin [5] 
stosuje tzw. mufy nasadowe ze specjalną 
uszczelką manszetową. Służą one do łącze-
nia rur bezkielichowych na pionach kanali-
zacyjnych. Taki sposób połączenia skutecz-
nie zapobiega przenoszeniu drgań pomię-
dzy częściami systemu (z rury na rurę), jed-
nocześnie zapewniając systemową kompen-
sację wydłużeń rurociągu. W systemie dBlue 
[4] stosuje się dodatkowo tzw. kołnierze 
akustyczne z warstwą absorbującą drgania. 
Membrana absorbująca, zlokalizowana po-
między korpusem a przewodem rurowym, 
pochłania miejscowo hałas powstały w mo-
mencie przepływu ścieków, etapowo obni-
żając hałas całego układu. Kołnierze aku-
styczne montuje się na odcinkach poziomych 
bezpośrednio za kolanem akustycznym 
(przejście pionu w odcinek poziomy) oraz 
bezpośrednio za każdym podłączeniem do 
poziomego odcinka odpływowego (rys. 10).

Aby ograniczyć hałas powietrzny od 
pionu kanalizacyjnego dodatkowo można 
stosować izolację w postaci ciężkiej maty 
akustycznej, np. IsolFlex (rys 11), szczególnie 
w miejscach takich, jak przejście pionu 
w poziom, czy też odsadzka na pionie. To 
rozwiązanie pozwala ograniczyć hałas 
o kolejne 10 dB.

Prawidłowe prowadzenie przewodów 
w budynku
Oddzielenie akustyczne przewodów  
od przegród budowlanych
Mocowanie instalacji do konstrukcji 
budynku

W ograniczaniu dźwięku materiałowego 

Rys. 7.  
Przenoszenie dźwięku przez przegrody [1]
Fig. 7. Sound transmission with flanking trans-
mission [1]

Rys. 8. 
Dzięki odpowiedniej grubościennej konstrukcji 
system niskoszumowy zatrzymuje hałas 
wewnątrz instalacji oraz ma zdolność rozpra-
szania drgań [2]
Fig. 8. Thanks to the thick-walled construction, 
the low-noise system stops the noise inside the 
installation and has the ability to dissipate vibra-
tions [2]

a)

b)

Rys. 6.
Optymalne usytuowanie urządzeń sanitarnych 
w łazience przylegającej do sypialni: a) ścianka 
instalacyjna zlokalizowana przy ścianie od klat-
ki schodowej, b) ścianka instalacyjna zlokalizo-
wana przy ścianie od sypialni [1]
Fig. 6. Optimum ground plan layout: a) installa-
tion wall next to stairs, b) installation wall next 
to quiet area [1]
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istotną rolę odgrywa sposób mocowania 
systemu do konstrukcji budynku. Pobudzenie 
drgań elementów budowlanych odbywa się 
punktowo (rys. 4). Przewody kanalizacyjne 
powinny więc być odizolowane akustycznie 
od ścian poprzez stosowanie specjalnie 
zaprojektowanych obejm akustycznych 
z gumowymi wkładkami przytwierdzanych 
do ściany za pomocą plastikowych kołków 
rozporowych i wkrętów (kołki metalowe są 
z punktu widzenia akustyki niekorzystne). 
Maksymalnie ograniczają one powstawanie 
mostków akustycznych oraz zapobiegają 
transmisji drgań. Przy montażu instalacji 
należy pamiętać przede wszystkim o:
 – prawidłowym rozmieszczeniu obejm,
 – dostosowaniu ich rozmiaru do średnicy rur,
 – niedopuszczeniu do powstania mostków 

akustycznych na skutek niedbałego wyko-
nania mocowania na budowie.
Uchwyty należy mocować do elementów 

konstrukcyjnych budynku o dużej masie wła-
ściwej. Nie mogą się one znajdować w miej-
scach spiętrzenia i uderzeń ścieków w ścianki 
przewodu, występujących przy przejściu 
pionu w przewód odpływowy. Nie należy 
montować obejm przy samym kolanie. Piony 
powinny być tak zamocowane, aby wyelimi-
nować naprężenia przewodów powstające 
na skutek obciążenia ściekami oraz wydłuże-
niem się rurociągu na skutek wzrostu tempera-
tury przepływającej wody. Należy stosować:
 – uchwyty stałe, które powinny ściśle przy-

legać do rury. Przenoszą one naprężenia 
i drgania z rurociągu na konstrukcję 
budynku, powinny znajdować się na 

każdej kondygnacji i być zamocowane 
bezpośrednio nad kształtką lub pod kie-
lichem rury,

 – uchwyty przesuwne, które muszą umożli-
wiać przesuwanie się rurociągu. Należy je 
montować w odległości nie większej niż  
2 m ponad uchwytem stałym.
Każdorazowo należy kierować się 

wytycznymi producenta oraz nie łączyć róż-
nych systemów i obejm, gdyż jest to sprzecz-
ne z aprobatą techniczną oraz akustyczną 
i ujemnie wpływa na spełnienie norm aku-
stycznych w pomieszczeniach. Nie bez zna-
czenia jest prawidłowe zaciśnięcie obejmy 
na przewodzie podczas montażu – zbyt silne 
sprawi, że właściwości tłumiące będą 
w większości utracone, zbyt słabe zaś nie 
zapewni dobrego zamocowania rur.

W wypadku instalacji o dużej średnicy, 
a co za tym idzie – dużym ciężarze (np. 
w budynkach wysokich), należy zwrócić 
uwagę na dodatkowe zamocowania, mające 
na celu zabezpieczenie przed obsuwaniem 
się rurociągu do dołu.
Przejścia przewodów przez przegrody 
budowlane

Szczególną ostrożność powinno się 
zachowywać przy przeprowadzaniu przewo-
dów przez przegrody budowlane i pomiędzy 
kondygnacjami. Aby nie przekazywały one 
drgań ścianom oraz konstrukcji budynku, 
należy unikać bezpośredniego kontaktu insta-
lacji z konstrukcją. Za każdym razem stoso-
wać należy tuleje ochronne wypełnione pla-

stycznym materiałem uszczelniającym o wła-
ściwościach dźwiękochłonnych (np. pianką 
poliuretanową lub wełną mineralną) (rys. 
12). Średnica wewnętrzna tulei ochronnej 
powinna być większa o około 5 cm od śred-
nicy zewnętrznej przewodu i wystawać 3 cm 
powyżej podłogi. W tulei nie powinno znaj-
dować się złącze przewodu. 

W podejściach zabetonowanych w stro-
pie rury i kształtki powinny mieć trwałe 
połączenia wykonane np. za pomocą elek-
tromuf lub zgrzewania doczołowego, 
a w celu ochrony przed hałasem powietrz-
nym zaleca się stosowanie elementów syste-
mu rurowego o zwiększonym ciężarze oraz 

odizolowanie go od konstrukcji. Przed zala-
niem stropu wskazane jest zastosowanie 
izolacji akustycznej na powierzchni przewo-
dów (rys. 13) np. poprzez owinięcie ich 
wełną szklaną lub mineralną, zastosowanie 
standardowej otuliny izolacyjnej. Należy 
również zapewnić izolacyjność stropu 
poprzez odpowiednią otulinę betonową 
(rys.13). W trakcie montażu należy dbać 
o staranne wykonanie izolacji.

Należy unikać krzyżowania się tras prze-
wodów kanalizacyjnych z innymi przewoda-
mi (rys. 14), ponieważ podwyższają one 
poziom hałasu o 3-10 dB(A) [2].

Konsekwentne stosowanie ścianek  
instalacyjnych

Już na etapie projektowania rozprowa-
dzenia przewodów kanalizacyjnych i wodo-
ciągowych należy przeanalizować zastoso-
wanie ścianek instalacyjnych w celu odsepa-
rowania przewodów od konstrukcji budynku. 
Obecnie ścianki instalacyjne można uważać 
za powszechnie obowiązujący standard. 
Mogą być one wykonywane w technologii 
masywnej (rys. 15a) lub w zabudowie lekkiej 
(rys. 15b). 

Ścianki w konstrukcji masywnej wykony-
wane są z materiałów budowlanych, takich 
jak cegła, gazobeton, beton lub żelbet. Ele-
menty montażowe do urządzeń sanitarnych, 
po zamocowaniu na takiej ścianie, muszą 
być odpowiednio obmurowane (rys. 15a). 
W aspekcie ochrony przed hałasem 

Rys. 9. 
Kolana i trójniki w wybranych systemach niskoszumowych: a) kolano i trójnik z opatentowanym oże-
browaniem [2], b) kolano akustyczne z funkcją inspekcyjną oraz z profilowaną wkładką, która przej-
muje i amortyzuje energię spadających ścieków, redukując powstałe w ten sposób drgania akustycz-
ne całego pionu [4]
Fig. 9. Bends and branches in selected low-noise systems: a) the bend and the branch with patented 
ribbing [2], b) the acoustic bend with an inspection function and with a profiled insert which absorbs 
the energy of falling sewage, thus reducing the acoustic vibrations of the plumbing vent [4]

a) b)

Rys. 10. 
Lokalizacja kolan 
i kołnierzy aku-
stycznych w syste-
mie dBlue [4]
Fig. 10. Location of 
acoustic bends and 
flanges in dBlue 
system [4]

Rys. 11. 
Budowa maty akustycznej Geberit Isol Flex [1]
Fig. 11. Geberit Isol Acoustic Wrap [1]
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 zabudowa masywna nie jest zalecana, 
ponieważ nie można odizolować źródeł 
hałasu od konstrukcji. Musi istnieć bezpo-
średni styk elementu montażowego ze ścian-
ką instalacyjną, aby możliwe było przejęcie 
przez obmurowanie działających sił (sam 
element montażowy nie pełni statycznej funk-
cji nośnej). Z tej przyczyny nieuniknione jest 
przenoszenie dźwięku przez konstrukcję. 

Gdy w obiekcie wymagana jest ochrona 
przed hałasem, zalecane jest stosowanie 
ścianek instalacyjnych w zabudowie suchej 
(lekkiej). Ścianki takie składają się z elemen-
tów montażowych (stelaży) montowanych do 
ściany masywnej i okładanych najczęściej 
płytą gipsowo-kartonową. Konstrukcja tych 
ścian zawiera materiały tłumiące dźwięki.

Jeżeli instalację kanalizacyjną planujemy 
zamontować na ścianie, to powinna ona mieć 
masę powierzchniową minimum 220 kg/m2. 

Zgodnie z normą DIN 4109 [10] ściany 
o masie powierzchniowej poniżej 220 kg/m² 
mogą być do tego celu wykorzystane tylko po 
odpowiednim zbadaniu ich charakterystyki 
przenoszenia hałasów z instalacji. Instalator 
nie powinien w żaden sposób ingerować 
w ściany, do których mocowane są przewody. 
Montaż w bruzdach wykuwanych w ścianie 
nie jest zgodny z przepisami [9] ani z wyma-
ganiami technicznymi. Bruzdy w murowa-
nych ścianach nie tylko nadmiernie redukują 
izolacyjność akustyczną przegród, ale rów-
nież pogarszają wytrzymałość statyczną 
ścian zmniejszając bezpieczeństwo. 

Poprawne wykonanie zmian kierunku 
przewodów

Istotny wpływ na powstawanie i jedno-
cześnie na redukcję hałasu ma sposób 
prowadzenia przewodów. Należy w związ-
ku z tym przedsięwziąć takie środki, które 
zmniejszą hałas wywoływany przez prze-
pływ i uderzenia. Kierunek przepływu spa-
dających ścieków należy w miarę możliwo-
ści zmieniać etapami, nigdy nieraptownie. 
W budynkach, o więcej niż trzech kondy-
gnacjach (wyższych niż 10 m), zalecane 
jest zastosowanie odcinka stabilizacji przy 
przejściu pionu kanalizacyjnego do prze-
wodu poziomego. W tym celu stosowane są 
dwa kolana 45°, a pomiędzy nimi odcinek 
rury o długości całkowitej 25 cm (rys. 16). 
Dzięki temu energia oraz prędkość ścieków 
zostaną zmniejszone, czyli uderzenie ście-
ków w ściankę rury w miejscu zmiany kie-
runku będzie charakteryzował niższy 
poziom hałasu. Miejsce przejścia pionu 
w kolektor poziomy zaleca się dodatkowo 
izolować matą tłumiącą (rys. 17).

Nie zaleca się stosowania na pionach 
odsadzek ze względu na powodowane przez 
nie zaburzenia przepływu ścieków, czyli do-
datkowe źródła hałasu, jak również ze wzglę-
du na utrudnienia w montażu czy konieczność 
stosowania rewizji nad odsadzką (obecne 
przepisy nie wymagają stosowania odsadzek 
na pionach wysokich, w celach innych niż 
ominięcie elementów konstrukcyjnych).

Prowadzenie pionów kanalizacyjnych
Piony kanalizacyjne powinny przebiegać 

w szachtach instalacyjnych, które nie przecho-
dzą przez pomieszczenia wymagające ochro-
ny akustycznej (pokoje, sypialnie) tylko, 
w miarę możliwości, między pomieszczeniami 
sanitarnymi. Ściany takiego szachtu powinny 
być wyłożone od wewnątrz wykładziną 
dźwiękochłonną (rys. 18). 

Rys. 12. 
Tłumienie dźwięków w przej-
ściach przez przegrody pio-
nowe i poziome za pomocą 
tulei ochronnej wypełnionej 
materiałem uszczelniającym 
[1]
Fig. 12. Sound suppression 
when the sewers pass thro-
ugh walls and floors in insu-
lated bush [1]

Rys. 14. 
Zabronione są skrzyżowania rurociągów kanali-
zacyjnych z innymi przewodami [2]
Fig. 14. Crossing of sewage pipes with other 
pipes is forbidden [2]

Rys. 13. 
W podejściach zabetonowanych w stropie cały rurociąg musi być odizolowany od konstrukcji np. za 
pomocą taśmy czy węża izolacyjnego. W celu zapewnienia odpowiedniej izolacyjności przegrody 
należy zapewnić otulinę betonową grubości min. 4 cm [2]
Fig. 13. In connections located in ceiling, the entire pipeline must be isolated from the structure. In 
order to ensure proper insulation of the partition, a concrete cover should be provided with a mini-
mum thickness of 4 cm [2]

Rys. 15. 
Podstawową zasadą cichej instalacji jest odizolowanie podejść i przyłączy kanalizacyjnych od kon-
strukcji budynku. Przykładowa zabudowa w masywnej (a) oraz lekkiej (b) ściance instalacyjnej [1]
Fig. 15. The basic principle of silent installation is to isolate sewage connections from the building 
structure. Example of installation in a solid (a) and light (b) installation wall [1].

a) b)
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Należy unikać wspólnego mocowania 
odrębnych pionów, gdyż przewody instala-
cyjne nie powinny stykać się ze sobą, aby 
drgania z jednej instalacji nie przenosiły się 
na sąsiednią, co skutkuje zwiększeniem hała-
su materiałowego.

W celu uniknięcia przenoszenia dźwięku 
z sąsiadujących mieszkań nie należy podłą-
czać podejść kanalizacyjnych z tych miesz-
kań do wspólnego pionu, ponieważ istnieje 
niebezpieczeństwo „zwarcia akustycznego”. 
Szczególnie problematyczne jest przenosze-
nie dźwięku przez podejścia do WC ze 
względu na relatywnie duże przekroje rur. 
W takiej sytuacji rolę „izolacji dźwiękowej” 
pełni tylko zamknięcie wodne w syfonach 
WC. Na ten temat wypowiada się niemiecka 
norma DIN 1986-100 [11], która dopuszcza 
możliwość dołączania sąsiadujących miesz-
kań do wspólnego pionu tylko w sytuacji, gdy 
uwzględnione są techniczne środki ochrony 
przed hałasem. Niemniej takie rozwiązanie 
nie jest przez nią zalecane. 

Ograniczanie źródła hałasu
W celu uniknięcia przenoszenia genero-

wanych dźwięków z instalacji kanalizacyj-
nych niezbędna jest stabilność zamknięć 
wodnych w syfonach urządzeń sanitarnych 
oraz stosowanie niskoszumowych armatur 
grupy I o poziomie hałasu Lap do 20 dB(A), 
określonym w normie DIN 52218 [12].

Po wykonaniu instalacji należy spraw-
dzić, czy pomiędzy instalację a ścianę nie 
dostały się drobiny materiałów budowla-
nych, takie jak odłamki cegieł, grudki betonu 
itp. Elementy takie przenoszą drgania insta-
lacji na konstrukcję budynku, co mogłoby 
w przyszłości skutkować zwiększoną emisją 
hałasu materiałowego.

Podsumowanie

Podstawowym warunkiem spełnienia 
technicznych wymagań ochrony przed hała-
sem jest projektowanie instalacji kanalizacyj-
nej zgodnie z aktualnymi przepisami i uzna-

ną praktyką inżynierską. Normatywne 
wytyczne dla kanalizacji mają uzasadnie-
nie, gdyż są ściśle związane z mechaniką 
płynów i również częściowo z akustyką. 
W Polsce nie ma norm mówiących o zasa-
dach projektowania kanalizacji sanitarnej 
z uwzględnieniem ochrony przed hałasem, 
dlatego odnosimy się w tym zakresie do 
przepisów niemieckich [9-12]. Wśród pol-
skich przepisów w szczególności należy sto-
sować się do wytycznych zawartych w nor-
mie PN-EN 12056-2 [14]. Pamiętać należy, 
że projektowany przebieg instalacji ma klu-
czowe znaczenie dla późniejszej eksploata-
cji pod kątem akustyki.
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Rys. 16. 
Przejście pionu w poziom: a). niepoprawne – kolano 90o, b). właściwe –dwa łuki i odcinek wyrów-
nawczy [3]
Fig. 16. Transition of waste stack to horizontal branch drain: a). wrong – bend 90o, b). correct – two 
bends and compensatory section [3]

a) b)

a) b) c)

Rys. 17. 
Tłumienie dźwięku przeno-
szonego przez powietrze 
w obszarze przejścia rury 
opadowej (pionu) w prze-
wód poziomy (kolektor) 
poprzez zastosowanie maty 
tłumiącej [1]
Fig. 17. Suppression of air-
borne sound in the area 
where the waste stack 
transits to horizontal branch 
drain by using a damping 
mat [1]

Rys. 18. 
Badania pokazują, że w zamkniętych przestrzeniach (np. w szachtach instalacyjnych) w wyniku wewnętrznych odbić powstających z powodu twardych 
ścian i braku wykładzin absorbujących dźwięki, należy liczyć się z podwyższeniem poziomu akustycznego (a). Najprostszym sposobem wyeliminowania 
tego zjawiska jest użycie wykładzin dźwiękochłonnych, które gwarantują redukcję odbić (b). W przypadku wyłożenia matą z wełny mineralnej o grubo-
ści 30 mm ściany wzdłużnej i poprzecznej kanału instalacyjnego (c), można uznać podwyższenie poziomu akustycznego w szachcie za pomijalne [1, 2]
Fig. 18. The installation shaft without (a) and with (b, c) sound absorbing liner [1, 2]
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System kanalizacyjny Geberit Silent-Pro wyraźnie zmniejsza 
niepożądany hałas pochodzący z łazienek. Hydraulicy i inżynierowie 
sanitarni nie słyszą żadnych dźwięków po zakończeniu montażu. Można 
cieszyć się spokojem, ponieważ system Geberit Silent-Pro spełnia 
wszystkie stosowne wymagania dotyczące izolacji akustycznej  
i ochrony przeciwpożarowej. Geberit Silent-Pro oznacza spokój w domu.
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Redukcja rozprzestrzeniania  
koronawirusa SARS-CoV-2 i choroby COVID-19  

poprzez instalacje wentylacyjne i klimatyzacyjne 
Reduction of the spread of SARS-CoV-2 coronavirus and COVID-19 disease 

through ventilation and air conditioning systems

WOJCIECH CEPIŃSKI, PAWEŁ SZAŁAŃSKI, JACEK MISIŃSKI
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W artykule przeanalizowano potencjalne drogi rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 w typowych rozwiąza-
niach istniejących układów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych w budynkach niebędących obiektami służby zdrowia. 
Posiłkowano się zaleceniami przedstawionymi przez ASHRAE, REHVA, EUROVENT MIDDLE EAST i NIZP-PZH. 
Oprócz pomieszczeń, pod uwagę wzięto poszczególne elementy systemu wentylacji: przebieg i szczelność przewo-
dów wentylacyjnych, centrale przetłaczające i uzdatniające powietrze oraz lokalizację czerpni i wyrzutni powie-
trza. Dokonano analizy układów ciśnienia w instalacjach przewodowych i dla różnych konfiguracji central wentyla-
cyjnych. Zaproponowano szereg działań ograniczających ryzyko rozprzestrzeniania się choroby COVID-19 
w instalacjach wentylacyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem możliwych przecieków powietrza. Sformułowano 
procedurę postępowania umożliwiającą realizację tego celu.
Słowa kluczowe: koronawirus, SARS-CoV-2, COVID-19, wentylacja, HVAC

The article analyses potential ways of spreading the SARS-CoV-2 virus in typical existing ventilation and air-
conditioning systems in non-health facilities. The recommendations presented by ASHRAE, REHVA, EUROVENT 
MIDDLE EAST and Polish National Institute of Public Health (NIZP-PZH) have been used. Ventilated rooms and 
particular elements of the ventilation system: route and tightness of ventilation ducts, air handling units, as well as the 
location of the fresh air intake and exhaust air outlet were taken into account. The analysis of pressure distribution 
profiles in duct systems and for various air handling units types was made. A number of methods of reducing the 
risk of spreading COVID-19 in ventilation systems were proposed, with particular emphasis on reduction of possible 
air leaks. A procedure was formulated to enable the achievement of this objective.
Keywords: coronavirus, SARS-CoV-2, COVID-19, ventilation, HVAC

Wprowadzenie

W obecnej sytuacji na świecie należy 
poszukiwać, na wszelkich możliwych pozio-
mach, szybkich i skutecznych sposobów ogra-
niczenia rozprzestrzeniania się koronawirusa 
SARS-CoV-2 i ilości zakażeń. Od dawna 
wiadomo, że cząsteczki różnych patogenów 
(wirusy, bakterie np.: legionella pneumophilia, 
grzyby, pierwotniaki, pleśnie) mogą być 
transportowane i krążyć w powietrzu wentyla-
cyjnym. O ile ta kwestia rozwiązywana jest 
w obiektach służby zdrowia, o tyle w syste-
mach wentylacji pozostałych budynków nie 
zwraca się na to szczególnej uwagi. Według 
Światowej Organizacji Zdrowia koronawirus 
SARS-CoV-2 rozprzestrzenia się głównie 
drogą kropelkową zwłaszcza podczas kaszlu 

lub kichania, stąd zasada dwumetrowego 
dystansu społecznego i nacisk na konieczność 
mycia rąk po dotknięciu powierzchni, na któ-
rych wirus mógł się osadzić. Bazując na 
wcześniejszych doświadczeniach z innymi 
patogenami np.: wirusem grypy i SARS 
wydaje się również prawdopodobne, że 
wirus SARS-CoV-2 może rozprzestrzeniać się 
drogą powietrzną [1, 2], co sugerować mogą 
dodatkowo przypadki zachorowania pasaże-
rów zamkniętych w kabinach statków 
wycieczkowych, które połączone były wspól-
ną siecią przewodów wentylacyjnych. Na 
możliwość taką zwracają również uwagę 
organizacje zajmujące się wentylacją, klima-
tyzacją i ogrzewaniem: ASHRAE (American 
Society of Heating, Refrigerating and Air-
-Conditioning Engineers - Amerykańskie Sto-

warzyszenie Inżynierów Ogrzewnictwa, 
Chłodnictwa i Klimatyzacji) [3], REHVA (Fede-
ration of European Heating, Ventilation and 
Air Conditioning - Federacja Europejskich 
Stowarzyszeń Ogrzewania, Wentylacji i Kli-
matyzacji) [4], a także organizacje takie jak 
NIZP-PZH (Narodowy Instytut Zdrowia 
Publicznego – Państwowy Zakład Higieny) 
[5]. W publikacjach tych sugeruje się, że 
wirusy mogą pozostać w powietrzu wystar-
czająco długo, aby przejść przez system 
i wrócić do pomieszczeń, jeśli tylko istnieje 
taka możliwość. Czas przepływu powietrza 
od wywiewnika do nawiewnika może wyno-
sić od kilku do kilkudziesięciu sekund. Zatem, 
jednym z potencjalnych mechanizmów prze-
noszenia wirusa może być unoszenie go wraz 
z powietrzem. Mechanizm ten ma szczególnie 
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wysoki potencjał w budynkach, ponieważ 
stanowią one przestrzenie zamknięte, a doro-
śli ludzie przebywają większość czasu 
w pomieszczeniach (rys. 1) [6, 7]. 

Dotyczy to zarówno mieszkań, miejsc 
pracy, obiektów handlowych, sportowych, 
urzędów, szkół, przedszkoli itp. Skuteczne 
zwiększenie dystansu społecznego wymusza 
konieczność spędzania większej ilości czasu 
w budynkach, a to rodzi możliwość przeby-
wania ludzi chorych i zdrowych w jednym 
pomieszczeniu, bądź w obrębie działania 
danej instalacji wentylacyjnej lub klimatyza-
cyjnej. Zgodnie z polskimi przepisami 
wszystkie pomieszczenia powinny być wen-
tylowane [8]. Wentylacja może odbywać się 
na różne sposoby. Zakładając możliwość 
transportu wirusa z powietrzem, należy przy-
jąć, że istnieje potencjał transmisji patogenu 
za pośrednictwem systemów wentylacyjnych 
i klimatyzacyjnych. Właściwości tych syste-
mów mogą mieć istotny wpływ na ryzyko 
rozprzestrzeniania się wirusów po obiekcie. 
Możliwości migracji wirusów mogą zależeć 
od sposobu organizacji wymiany powietrza 
w pomieszczeniach oraz konfiguracji układu 
wentylacyjnego lub klimatyzacyjnego obsłu-
gującego jedno bądź grupę pomieszczeń. 
Jedne rozwiązania mogą nasilać, a inne 
ograniczać ryzyko transmisji. Wpływ na to 
mogą mieć także parametry powietrza.

Opublikowane dotychczas zalecenia 
wspomnianych powyżej organizacji, takich 
jak ASHRAE [3], REHVA [4], EUROVENT 
MIDDLE EAST [9], NIZP-PZH [5] mają cha-
rakter ogólny. Przegląd tych zaleceń przed-
stawiono w [10]. Według autorów część 
poruszanych zagadnień wymaga uszczegó-
łowienia, w celu ich skutecznego wdrożenia 
przez personel techniczny i zarządców 
budynków. W dalszej części artykułu podjęto 
próbę doprecyzowania wybranego zakresu 
zaleceń. Przedstawiono szereg konfiguracji 
systemów odzysku ciepła w centralach wen-
tylacyjnych, wraz z potencjalnymi rozkłada-
mi ciśnienia w warunkach projektowych. 
Wskazano rozwiązania szczególnie sprzyja-
jące powstawaniu przecieków z powietrza 

wywiewanego do powietrza nawiewanego 
i tym samym tworzące możliwość skierowa-
nia patogenów z powrotem do pomieszczeń.

System wentylacyjny 
a rozprzestrzenianie się patogenu

Nieskuteczne oddzielenie powietrza usu-
wanego od powietrza nawiewanego w insta-
lacji wentylacyjnej powoduje w rezultacie 
możliwość zawrócenia patogenów do 
pomieszczenia. Ryzyko to należy rozważać 
począwszy od wzajemnej lokalizacji czerpni 
i wyrzutni, uwzględniając między innymi ich 
wzajemną odległość, rozkład ciśnienia w 
bryle budynku, itp. Również prowadzenie 
przewodów wentylacyjnych przez pomiesz-
czenia, gdy występuje różnica wartości 
ciśnienia pomiędzy pomieszczeniem a wnę-
trzem przewodu, może nieść za sobą ryzyko 
przedostawania się powietrza zanieczysz-
czonego do lub z przewodu. W celu jego 
ograniczenia należy zapewnić odpowiednią 
klasę szczelności przewodów wentylacyjnych, 
zwłaszcza wyrzutowego i czerpalnego. 

Szczególnie należy zwrócić uwagę na 
trzy główne drogi przecieku w instalacji wen-
tylacyjnej:
 – w systemie odzysku ciepła,
 – przez obudowę centrali,
 – nieszczelności instalacji przewodów.

Zgodnie z przepisem [11]: „§ 38. Wen-
tylacja mechaniczna z recyrkulacją powie-
trza: 
1. Przy stosowaniu w pomieszczeniach 

pracy wentylacji mechanicznej z recyr-
kulacją powietrza ilość powietrza świe-
żego nie powinna być mniejsza niż 10% 
ogólnej ilości wymienianego powietrza. 

2. W powietrzu wprowadzanym do 
pomieszczeń pracy przy stosowaniu 
recyrkulacji zanieczyszczenie czynnika-
mi szkodliwymi dla zdrowia nie powinno 
przekraczać poziomu, przy którym suma 
stosunków stężeń poszczególnych sub-
stancji do odpowiadających im wartości 
najwyższych dopuszczalnych stężeń 
przekracza 0,3. 

3. Recyrkulacja powietrza nie powinna być 
stosowana w pomieszczeniach pracy, 
w których występują szkodliwe czynniki 
biologiczne, czynniki chemiczne stwarza-
jące zagrożenia określone w przepisach 
w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
związanej z występowaniem w miejscu 
pracy czynników chemicznych, materiały 
wydzielające nieprzyjemne lub uciążliwe 
zapachy albo możliwe jest nagłe zwięk-
szenie stężenia niebezpiecznych substan-
cji chemicznych, a także w przestrzeniach 
zagrożonych wybuchem.” 
Przecieki można by zatem traktować 

jako formę „niechcianej recyrkulacji”. Efekt 

przecieku może być negatywny lub neutralny 
z punktu widzenia zanieczyszczenia powie-
trza w pomieszczeniu. Przyjęta strategia 
działania powinna być dostosowana do 
sytuacji. Jeżeli występuje przeciek do prze-
wodów i stref, gdzie nie tworzy zagrożenia, 
to można go zignorować. W przypadku 
przecieku zanieczyszczonego powietrza do 
pomieszczeń, z powietrzem wentylującym 
lub przez nieszczelności instalacji, należy 
podjąć odpowiednie działania. Najkorzyst-
niejszą sytuacją byłoby całkowite jego wyeli-
minowanie. Gdy jest to niemożliwe, bądź 
nieracjonalne, biorąc pod uwagę uwarunko-
wania techniczne i finansowe, należy podjąć 
działania możliwie najefektywniejsze i trwa-
le, ograniczające przeciek zagrażający ska-
żeniem powietrza nawiewanego lub 
wewnętrznego. Kwestie te poruszono w dal-
szej części artykułu.

Na rys. 2 przedstawiono schematycznie 
drogi prawdopodobnego rozprzestrzeniania 
się patogenu w pomieszczeniu i układzie 
wentylacyjnym z niekorzystnym układem 
ciśnienia w centrali wentylacyjnej. Strzałkami 
czarnymi pokazano możliwy przepływ przez 
nieszczelności w obudowie i pomiędzy sek-
cjami. Strzałkami fioletowymi - możliwą 
ucieczkę powietrza z przewodów bądź zasy-
sanie powietrza do przewódów. Wskazano 
również miejsca, w których można rozważyć 
sens zainstalowania dodatkowych urządzeń 
oczyszczających powietrze.

Pod uwagę wzięto kolejne odcinki prze-
biegu powietrza wentylującego pokazane na 
rysunku 2, tj.: pomieszczenie, trasa i szczel-
ność przewodów wentylacyjnych, centrale 
przetłaczające i uzdatniające powietrze oraz 
lokalizację czerpni i wyrzutni powietrza. 

2.1 Pomieszczenie
Na rys. 2 widać, że przepływ powietrza 

pomiędzy ludźmi wymuszony przez wentyla-
cję może być niekorzystny z punktu widzenia 
rozprzestrzeniania się wirusa. Istotna jest za-
tem wzajemna lokalizacja osób w pomiesz-
czeniu w powiązaniu ze sposobem organiza-
cji wymiany powietrza. Niekorzystne kształto-
wanie rozpływów powietrza w stosunku do 
rozmieszczenia osób może wpływać na ła-
twiejsze rozprzestrzenianie się wirusa w po-
mieszczeniu i większą ekspozycję na patogen. 

Poprawę istniejącej sytuacji można osią-
gnąć poprzez:
 – zmianę lokalizacji miejsc przebywania 

ludzi przy istniejącym sposobie organi-
zacji wymiany powietrza. 
Należy wówczas unikać sytuowania 
ludzi w pobliżu wywiewników i starać się, 
aby przebywali tam, gdzie świeże powie-
trze jest nawiewane do pomieszczenia. 
Należy tak rozmieszczać stanowiska 
pracy w pomieszczeniach i tak kierować 

Rys. 1. 
Podział czasu przebywania człowieka w poszcze-
gólnych środowiskach, na podstawie [6]
Fig. 1. The distribution of human time spent in diffe-
rent environments, based on [6]
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strugi, aby powietrze nie mogło przepły-
wać od jednych osób do kolejnych, tylko 
w miarę możliwości było usuwane znad 
stanowiska, do którego dopływa powie-
trze świeże;

 – zmianę sposobu organizacji wymiany 
powietrza przy istniejących miejscach 
przebywania ludzi.
W istniejących instalacjach można to 
osiągnąć na przykład przesuwając 
nawiewniki lub wymieniając je na inny 
typ, zmieniając profil wypływu powietrza 
z nawiewnika, a nawet jeżeli to możliwe 
poprzez wymianę maskownic nawiewni-
ków o znacznej indukcyjności na umożli-
wiające skupienie i właściwe ukierunko-
wanie strug nawiewnych.

 – obu powyższych jednocześnie.
Pewne zagrożenie może stanowić nie-

wentylowana przestrzeń międzysufitowa. 
Warto rozważyć zapewnienie tam choć mini-
malnej wentylacji zrównoważonej lub podci-
śnieniowej. Typowe konstrukcje sufitów pod-
wieszanych nie zapewniają jej szczelności. 

2.2 Przewody i ich przebieg
Wymagania dotyczące przewodów 

i urządzeń wentylacji mechanicznej i klima-
tyzacji podają [8]:

“1. Przewody i urządzenia wentylacji 
mechanicznej i klimatyzacji powinny być 
zaprojektowane i wykonane w taki sposób, 
aby zminimalizować odkładanie się zanie-
czyszczeń na ich powierzchniach wewnętrz-
nych kontaktujących się z powietrzem wenty-
lacyjnym.

2. Przewody powinny mieć przekrój 
poprzeczny właściwy dla przewidywanych 
przepływów powietrza oraz konstrukcję 
przystosowaną do maksymalnego ciśnienia 

i wymaganej szczelności instalacji, 
z uwzględnieniem Polskich Norm dotyczą-
cych wytrzymałości i szczelności przewo-
dów.”

Mowa tu o normach: PN-EN 1507:2007 
Wentylacja budynków - Przewody wentyla-
cyjne z blachy o przekroju prostokątnym - 
Wymagania dotyczące wytrzymałości 
i szczelności [12] oraz PN-EN 12237:2005 
Wentylacja budynków - Sieć przewodów - 
Wytrzymałość i szczelność przewodów 
z blachy o przekroju kołowym [13].

Nieszczelne instalacje stanowią poten-
cjale zagrożenie, w sytuacji, gdy panuje 
w nich podciśnienie i przebiegają przez 
pomieszczenia zanieczyszczone lub gdy 
w przewodach z zanieczyszczonym powie-
trzem przebiegających przez inne pomiesz-
czenia panuje nadciśnienie. Dlatego zaleca 
się sprawdzić, czy na etapie odbiorów insta-
lacji szczelność przewodów wentylacyjnych 
była badana i czy potwierdzono wymaganą 
jej klasę oraz wyeliminować ewentualne 
uszkodzenia powstałe podczas eksploatacji. 
Warto się również zastanowić nad popra-
wieniem ich klasy szczelności [14].

2.3 Lokalizacja czerpni i wyrzutni
Wymagania co do lokalizowania czerpni 

i wyrzutni powietrza określają dokładnie 
polskie przepisy [8]. Odległości pomiędzy 
nimi i do innych elementów wyposażenia 
i konstrukcji budynków są dla typowych ukła-
dów jasno sprecyzowane. Dodatkowe, warte 
rozważenia wytyczne lokalizowania wzglę-
dem siebie czerpni i wyrzutni zawarte są 
również w wycofanej normie PN-EN 
13779:2008 Wentylacja budynków nie-
mieszkalnych - Wymagania dotyczące wła-
ściwości instalacji wentylacji i klimatyzacji 

[15]. Przepisy [8] rozstrzygają również sytu-
acje wyjątkowe tj. “W przypadku usuwania 
przez wyrzutnię dachową powietrza zawie-
rającego zanieczyszczenia szkodliwe dla 
zdrowia lub uciążliwe zapachy, (…), odległo-
ści (…) należy zwiększyć o 100%.”. Skoro 
powietrze wywiewane praktycznie z każdego 
budynku może zawierać niebezpieczne wiru-
sy, należałoby je traktować jako zanieczysz-
czone i szkodliwe dla zdrowia. Jednakże, 
spełnienie powyższego przepisu, jak i kolej-
nych, przytoczonych poniżej, w większości 
istniejących budynków byłoby trudne do zre-
alizowania. Warto chociażby spróbować 
realizacji postulatów normy [15] zapewniają-
cych odpowiednie rozcieńczenie zanieczysz-
czeń w powietrzu czerpanym. Problematycz-
na staje się również sytuacja w przypadku 
zastosowania zblokowanych urządzeń wen-
tylacyjnych, gdyż w myśl przepisu [8]: “Odle-
głość, o której mowa w ust. 10, może nie być 
zachowana w przypadku zastosowania zblo-
kowanych urządzeń wentylacyjnych, obejmu-
jących czerpnię i wyrzutnię powietrza, 
zapewniających skuteczny rozdział strumie-
nia powietrza świeżego od wywiewanego 
z urządzenia wentylacyjnego. Nie dotyczy to 
przypadku usuwania powietrza zawierające-
go zanieczyszczenia szkodliwe ”dla zdrowia, 
uciążliwe zapachy lub substancje palne”. 
Następną kwestią jest wymóg podany w [8] 
w punkcie “5. Powietrze wywiewane z budyn-
ków lub pomieszczeń, zanieczyszczone 
w stopniu przekraczającym wymagania okre-
ślone w przepisach odrębnych, dotyczących 
dopuszczalnych rodzajów i ilości substancji 
zanieczyszczających powietrze zewnętrzne, 
powinno być oczyszczone przed wprowa-
dzeniem do atmosfery.”. W sprawie wyrzutni 
ściennych [8] podają: “Dopuszcza się sytu-
owanie wyrzutni powietrza w ścianie budyn-
ku, pod warunkiem, że: 1a) powietrze wywie-
wane nie zawiera zanieczyszczeń szkodli-
wych dla zdrowia”.

Można założyć, że wprowadzenie 
modyfikacji w celu spełnienia powyższych 
przepisów w większości istniejących budyn-
ków jest praktycznie niemożliwe, albo wią-
załoby się z ogromnymi kosztami inwestycyj-
nymi. Dlatego zaleca się racjonalizację dzia-
łań. W sytuacji, kiedy istnieje wysokie ryzyko 
zawracania powietrza (np. zblokowane 
czerpnia z wyrzutnią), należy rozważyć:
 – rozwiązania umożliwiające oczyszcza-

nie powietrza usuwanego,
 – modyfikacje polegające na zwiększeniu 

odległości czerpni i wyrzutni w obrębie 
jednego oraz sąsiadujących układów 
wentylacyjnych, najlepiej do zgodnych 
z przepisami, jeśli istnieją takie możliwo-
ści techniczne.
Przy wykonywaniu ewentualnych modyfi-

kacji zaleca się uwzględnić dodatkowo 

Rys. 2. 
Potencjalne rozprzestrzenianie się patogenu i miejsca rozważanych lokalizacji dodatkowych urządzeń 
oczyszczających powietrze (A, B, B’, C, D).
Fig. 2. Potential spread of the pathogen and locations of additional air purifying devices under considera-
tion (A, B, B’, C, D).
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 dominujące kierunki wiatrów, tak aby powie-
trze wywiewane nawet w przepisowej odległo-
ści nie mogło zostać porwane i skierowane do 
czerpni powietrza.

2.4 Centrale wentylacyjne
Szczególnie istotny wpływ na możliwość 

powstania przecieku zanieczyszczonego 
powietrza do czystego, nawiewnego do 
pomieszczeń ma konfiguracja centrali wenty-
lacyjnej. Niektóre z nich wyraźnie sprzyjają 
ryzyku skierowania drobnoustrojów bądź 
różnego rodzaju innych zanieczyszczeń 
z powrotem do pomieszczenia – rysunek 3.

Na rys. 3 przedstawiono i przeanalizo-
wano poszczególne konfiguracje bloków cen-
tral wentylacyjnych z różnymi rozwiązaniami 
odzysku ciepła i układu wentylatorów. Zapre-
zentowane układy bloków mogą odpowiadać 
ułożeniu poziomemu lub piętrowemu central. 
Warto przy tym zwrócić uwagę na kierunek 
przepływu kondensatu w wymienniku krzyżo-
wym. W niektórych konfiguracjach dochodzi 
do przepływu kondensatu w przeciwprądzie 
do powietrza i pojawiania się wody poza 
tacami ociekowymi. Wśród przedstawionych 
znajdują się również konfiguracje urządzeń 
niezalecane do stosowania, ze względu na 
niekorzystny układ ciśnień, zwiększający ryzy-
ko przecieku powietrza wywiewanego do 
nawiewanego oraz powstawania naprężeń 
mechanicznych wywołanych dużą różnicą 
ciśnień, co sprzyja powstawaniu nieszczelno-
ści. Mimo tych wad rozwiązania te są często 
spotykane w istniejących instalacjach.

Zgodnie z polskimi przepisami [6], urzą-
dzenia do odzyskiwania ciepła muszą speł-
niać wymagania określające maksymalny 
przeciek między wymieniającymi ciepło stru-
mieniami powietrza:
 – 0,25% objętości strumienia powietrza 

wywiewanego z pomieszczenia - 
w przypadku wymiennika płytowego 
oraz wymiennika z rurek cieplnych,

 – 5% objętości strumienia powietrza wywie-
wanego z pomieszczenia - w przypadku 
wymiennika obrotowego, 

 – przy różnicy ciśnienia 400 Pa.
Wymagania dotyczące szczelności cen-

tral wentylacyjnych zawarte są również 
w PN-EN 308:2001[16], PN-EN-13141-
7:2010 [17], PN-EN 1886: 2008E [18] i EN 
16798-3:2017 [19].

Konieczność realnego spełnienia powyż-
szych wymagań ma niebagatelne znaczenie 
dla dalszych rozważań.

2.4.1 Typowe konfiguracje  
central wentylacyjnych

Na rysunku 3 przedstawiono w uprosz-
czeniu spodziewane rozkłady ciśnienia, 
w warunkach projektowych, z obliczeniowy-
mi oporami filtrów, przy stosowanych 

powszechniekonfiguracjach central wentyla-
cyjnych. Zaprezentowane konfiguracje 
zawierają jedynie najbardziej popularne 
sekcje (filtry, wentylatory, wymienniki ciepła). 
Wyposażenie w dodatkowe elementy (np. 
nawilżacz) nie zmieniłoby istotnie przedsta-
wionych przypadków. W rozpatrywanym 
kontekście decydującą kwestią jest wzajemna 
lokalizacja wentylatorów - nawiewnego 
i wywiewnego, w stosunku do wymiennika 
do odzysku ciepła. 

Kolory sekcji obrazują zmiany ciśnienia 
w centralach, a zmienność odcieni symboli-
zuje zmienność jego wartości (im kolor bar-
dziej intensywny tym wyższa bezwzględna 
wartość ciśnienia). Kolorem niebieskim ozna-
czono podciśnienie, kolorem czerwonym 
nadciśnienie, natomiast kolorem białym 
ciśnienie atmosferyczne. Kolor wymiennika 
dotyczy strumienia powietrza o wyższym 
ciśnieniu. Strzałka czerwona oznacza kieru-
nek nawiewu do pomieszczenia, niebieska - 
kierunek wywiewu z pomieszczenia, strzałki 
czarne – z zewnątrz i na zewnątrz. Przekre-
ślono konfiguracje niezalecane ze względu 
na niekorzystny układ ciśnienia na wymienni-

ku lub inne względy (np.: nieprawidłowe 
działanie śluzy czyszczącej, obniżona 
sprawność wymiany ciepła). Podwójnym 
przekreśleniem oznaczono konfiguracje 
szczególnie niezalecane. Rozważania doty-
czą rozkładu ciśnienia w stanie projektowym 
central (opory obliczeniowe filtrów). Należy 
zatem uwzględnić dopuszczalną zmienność 
oporów filtrów w trakcie eksploatacji. Może 
to spowodować zmianę układu ciśnienia 
z korzystnego nawet na niekorzystny. Prze-
ciwdziałać można temu zjawisku odpowied-
nio zmieniając nastawione na presostatach 
graniczne wartości spadków ciśnienia na fil-
trach, uwzględniając ewentualne zmiany 
w algorytmie układu automatycznej regula-
cji. W niektórych konfiguracjach central 
przydatny byłby dodatkowy pomiar różnicy 
ciśnienia pomiędzy nawiewem i wywiewem 
na wymienniku do odzysku ciepła, sygnali-
zujący niekorzystny układ ciśnienia. 

Na rysunku 3, jako konfigurację 1, poka-
zano typową centralę wentylacyjną z komorą 
mieszania. Pod numerami od 2 do 9 
 przedstawiono różne konfiguracje central 
z wymiennikiem krzyżowym. Ponadto, uwagi 

Rys. 3. 
Rozkład ciśnienia wewnątrz central dla różnych konfiguracji 
Fig. 3. Pressure distribution inside the AHUs for different configurations
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o konfiguracjach od 6 do 9 obowiązują także 
dla rozwiązań z wymiennikiem przeciwprą-
dowym. Konfiguracje od 10 do 17 dotyczą 
układów wykorzystujących regeneracyjny 
wymiennik obrotowy bądź akumulacyjny 
(przełączeniowy). Konfiguracja 18 to układ 
rozdzielony z wymiennikami z czynnikiem 
pośredniczącym. Konfiguracje od 19 do 26 to 
rozwiązania z wymiennikiem typu rurka cie-
pła (heat pipe) bądź z pompą ciepła. Dla 
każdej konfiguracji, zielonymi strzałkami, 
pokazano kierunek możliwych przecieków. 
Celem zobrazowania i porównania szacun-
kowej ilości przeciekającego powietrza, 
strzałkom nadano różne grubości oraz nary-
sowano różne ich ilości. Intensywność prze-
cieku oszacowano na podstawie przewidy-
wanych układów ciśnienia oraz dopuszczal-
nych przepisami nieszczelności. Należy roz-
ważyć również sytuację, w której dochodzi do 
przecieku wynikającego z awarii lub rozsz-
czelnienia układu odzysku ciepła, np.: w kon-
sekwencji odkształceń, uszkodzeń w trans-
porcie lub niewłaściwego serwisowania 
i użytkowania. 

2.4.2 Centrale z recyrkulacją  
i komorą mieszania

W przypadku układów recyrkulacyjnych 
(konfiguracja 1), gdzie podczas normalnej 
pracy centrali część powietrza jest stale kie-
rowana z powrotem do pomieszczenia, 
zawracanie zanieczyszczeń, o ile znajdują 
się one w powietrzu wywiewanym, jest nie-
uniknione. 

W układach takich zaleca się szczelne 
zaślepienie gniazda przepustnicy (zamknięcie 
nie wystarczy, ze względu na standardową 
nieszczelność przepustnicy) w komorze mie-
szania i zapewnienie pracy układu ze 100% 
udziałem powietrza zewnętrznego. Obecnie, 
zapewnienie takiej możliwości wymagane jest 
w Polsce przepisami prawa [8]: “W przypad-
ku stosowania recyrkulacji powietrza w insta-
lacjach wentylacji mechanicznej nawiewno-
-wywiewnej lub klimatyzacji należy stosować 
układy regulacji umożliwiające w korzystnych 
warunkach pogodowych zwiększanie udziału 
powietrza zewnętrznego do 100%.”. 

Dla układów pracujących z dużym udzia-
łem powietrza recyrkulowanego, w praktyce 
można spotkać błędne rozwiązania, polegają-
ce na zastosowaniu przewodów powietrza 
zewnętrznego i usuwanego mniejszych niż 
przewody nawiewne i wywiewne. W takich 
układach próba zwiększenia strumienia 
powietrza zewnętrznego będzie się wiązała 
ze wzrostem oporów przepływu w tych prze-
wodach i zmniejszeniem się strumienia powie-
trza nawiewanego i wywiewanego, a nawet 
zmianą układu ciśnień.

Szczególnym przypadkiem rozwiązania 
centrali recyrkulacyjnej jest układ z jednym 

wentylatorem (konfiguracja 1a). Jest to typo-
wa konfiguracja dla klimatyzatorów typu 
rooftop i central spełniających rolę aparatów 
grzewczo-wentylacyjnych. W takim przypad-
ku istnieją dwa możliwe sposoby działania. 
Pierwszym jest zainstalowanie skutecznego 
oczyszczacza powietrza recyrkulowanego. 
Drugim jest, trudna do realizacji, generalna 
przebudowa systemu wentylacyjnego. 

Należy również rozważyć działania 
dodatkowe opisane w punkcie 2.4.9. 

2.4.3 Centrale z wymiennikiem 
krzyżowym

W przypadku wymienników krzyżo-
wych, strumienie powietrza nawiewanego 
i wywiewnego są odseparowane od siebie 
(wymiana ciepła zachodzi przez przeponę 
pośredniczącą, rozdzielającą oba strumie-
nie) i przepływają względem siebie krzyżo-
wo, nie mieszając się. W wyniku nieszczel-
ności mogą pojawić się przecieki powietrza 
wywiewanego do nawiewanego, które nie 
powinny przekraczać 0,25% przy różnicy 
ciśnienia 400 Pa. Stąd istotną kwestią jest 
lokalizacja wentylatorów nawiewnego 
i wywiewnego względem takiego wymienni-
ka i będący tego konsekwencją układ ciśnie-
nia w urządzeniu. 

Ze względów konstrukcyjnych nie powin-
no się projektować układów, w których 
wymiennik po jednej stronie znajduje się 
w części ssawnej, a po drugiej, w części tłocz-
nej wentylatora ze względu na duże obciąże-
nia mechaniczne zależne od wytworzonej 
różnicy ciśnienia (konfiguracje 4, 5, 6, 7).

Z punktu widzenia ograniczenia ryzyka 
przedostawania się powietrza wywiewanego 
do nawiewanego, preferowanymi konfigura-
cjami central są rozwiązania, w których 
ciśnienie w sekcji wymiennika w centrali 
nawiewnej jest wyższe od ciśnienia po stro-
nie powietrza wywiewanego. Sytuacja taka 
występuje w konfiguracjach 2, 3, 4, 7 i 8. 
Jednakże nadmierna różnica ciśnienia 
pomiędzy nawiewem i wywiewem nie jest 
pożądana. Wywołane nią obciążenie 
mechaniczne wymiennika, szczególnie gdy 
wentylatory pracują na wysokich sprężach, 
może go z czasem uszkodzić i rozszczelnić. 
Stąd konfiguracje 4 i 7 są mniej pożądane, 
choć rozszczelnienie takie nie spowoduje 
przepływu zanieczyszczeń z wywiewu do 
nawiewu, z uwagi na korzystny układ 
ciśnień. Najmniej problematyczne są konfi-
guracje 2, 3, 8, z uwagi na umiarkowane 
nadciśnienie po stronie nawiewu. 

Natomiast najbardziej problematyczny-
mi konfiguracjami są takie, w których ciśnie-
nie jest wyższe po stronie wywiewu (konfigu-
racje 5, 6), a duża różnica ciśnień sprzyja 
uszkodzeniom i w konsekwencji rozszczel-
nieniu wymiennika. Można wówczas czę-

ściowo poprawić sytuację, otwierając prze-
pływ powietrza zewnętrznego jednocześnie 
przez wymiennik krzyżowy (jeżeli to możli-
we) i przez jego obejście. By-pass pozwala 
na częściowe ominięcie wymiennika przez 
strumień powietrza nawiewanego. Dzięki 
temu możliwe są dwa scenariusze:
a. Zachowanie strumienia powietrza 

nawiewanego przy mniejszych spadkach 
ciśnienia na wymienniku krzyżowym. 
W efekcie zmniejszy się podciśnienie po 
stronie nawiewu, a także niekorzystna 
różnica ciśnienia pomiędzy nawiewem 
i wywiewem i potencjalny przeciek zma-
leje. Ponadto obniżenie obrotów wenty-
latora nawiewnego spowoduje zmniej-
szenie zużycia energii elektrycznej przez 
centralę. 

b. Dzięki mniejszym spadkom ciśnienia na 
wymienniku krzyżowym, możliwe będzie 
osiągnięcie większego strumienia powie-
trza zewnętrznego, przy tych samych 
obrotach wentylatora. Zwiększenie stru-
mienia powietrza zewnętrznego spowo-
duje większe rozcieńczenie zanieczysz-
czeń pochodzących z przecieku z wywie-
wu. Przy zwiększeniu ilości powietrza 
nawiewanego w stosunku do wywiewa-
nego, w pomieszczeniu zostanie wytwo-
rzone nadciśnienie. 
Oba scenariusze mogą wymagać zmian 

konfiguracji układu automatycznej regulacji.
Należy również rozważyć działania 

dodatkowe opisane w punkcie 2.4.9. 

2.4.4 Centrale z wymiennikiem 
krzyżowym przeciwprądowym

Konfiguracje od 6 do 9, opisane 
w odniesieniu do wymiennika krzyżowego, 
są tożsame dla wymiennika krzyżowego 
przeciwprądowego i zalecane są analogicz-
ne działania, jak opisane w punkcie 2.4.3.

2.4.5 Centrale z obrotowym  
lub akumulacyjnym wymiennikiem 
regeneracyjnym

W przypadku wymienników obrotowych 
pełne odseparowanie strumieni powietrza 
wywiewanego i nawiewanego nie jest 
zapewnione. Zgodnie z przepisami, dopusz-
czalne przecieki powietrza wywiewanego do 
nawiewanego wynoszą 5% przy różnicy 
ciśnienia 400 Pa. Nieszczelności te wynikają 
głównie z niedoskonałości uszczelnienia 
pomiędzy częścią nawiewną i wywiewną na 
styku z powierzchnią wymiennika (np. na 
uszczelce wargowej). Ryzyko to można zni-
welować, zapewniając właściwy układ 
ciśnienia i wentylatorów.

Natomiast wymienniki akumulacyjne 
(przełączanie strumieni powietrza) narażone 
są na pojawiające się z czasem uszkodzenia 
układów przełączających i ich znaczne 
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 rozszczelnienie. Ponadto świeże powietrze 
zewnętrzne przepływa przez te same kanali-
ki, co zanieczyszczone powietrze usuwane. 
W obrotowym (bądź akumulacyjnym) 
wymienniku zawsze zostaje jakaś porcja 
powietrza. Groźne zanieczyszczenia tj. wiru-
sy, bakterie, pierwotniaki i grzyby mogą 
osiadać w wymienniku lub zbierać się na 
materiale higroskopijnym i w rezultacie wró-
cić z powietrzem nawiewanym do pomiesz-
czeń. Powyższe zjawisko można ograniczyć 
w wymiennikach obrotowych, poprzez zain-
stalowanie tzw. śluzy czyszczącej, w której 
część strumienia świeżego powietrza prze-
płukuje kanaliki i odprowadza zużyte powie-
trze na zewnątrz wraz z powietrzem usuwa-
nym. W efekcie kanaliki opuszczające sekcję 
czyszczącą nie przenoszą powietrza wywie-
wanego, a wypełnia je świeże powietrze 
zewnętrzne. Śluza czyszcząca powinna się 
znaleźć w każdej konstrukcji rotora i zapew-
niać blokadę przepływu powietrza w wypeł-
nieniu wymiennika z wywiewu do nawiewu. 
Zdarza się jednak, że nie jest montowana 
w niektórych centralach. Stosowanie śluzy 
ma sens tyko wtedy, kiedy układ ciśnienia jest 
prawidłowy – wyższe ciśnienie po stronie 
powietrza zewnętrznego. W takiej sytuacji, 
jeżeli dodatkowo śluza ma regulowaną prze-
pustowość, to należy pozostawić ją w stanie 
maksymalnego otwarcia. Przy niewłaściwym 
układzie ciśnienia trzeba zadbać o to, żeby 
śluzy nie było lub by była zaślepiona.

Ponadto w wymienniku akumulacyjnym 
już sam moment przełączania umożliwia, 
szczególnie w niekorzystnym usytuowaniu 
wentylatorów, znaczne przepływy powietrza 
pomiędzy nawiewem i wywiewem. Tych zja-
wisk nie wyeliminuje nawet korzystny układ ci-
śnienia (wyższe ciśnienie po stronie nawiewu).

Ze względu na nawet dwudziestokrotnie 
większą dopuszczalną nieszczelność 
wymienników obrotowych, w porównaniu do 
wymienników krzyżowych, konsekwencje 
niekorzystnych układów ciśnienia będą 
potencjalnie bardziej niebezpieczne. W tym 
przypadku preferowane i niezalecane konfi-
guracje układu wentylatorów względem 
wymiennika ciepła są analogiczne jak dla 
wymienników krzyżowych.

Z punktu widzenia ograniczenia ryzyka 
przedostawania się powietrza wywiewanego 
do nawiewanego, preferowanymi układami 
są rozwiązania, w których ciśnienie po stro-
nie nawiewanego powietrza jest wyższe od 
ciśnienia po stronie powietrza wywiewane-
go. Sytuacja taka występuje w konfigura-
cjach 10, 11, 13, 15, 16 i 17. Jednakże tu 
również nadmierna różnica ciśnienia pomię-
dzy nawiewem i wywiewem jest niekorzyst-
na. Gdy wentylatory pracują z wysokimi 
sprężami, może z czasem dojść do uszko-
dzenia uszczelnienia na styku sekcji nawiewu 

i wywiewu i na obwodzie wymiennika. Stąd 
konfiguracje 13 i 15 są mniej pożądane, 
pomimo tego, że rozszczelnienie takie nie 
spowoduje przepływu zanieczyszczeń 
z wywiewu do nawiewu, z uwagi na korzyst-
ny rozkład ciśnień. 

Najmniej problematycznymi konfigura-
cjami z punktu widzenia rozpatrywanych 
zagadnień są 16 i 17, ze względu na umiar-
kowane nadciśnienie na rotorze po stronie 
nawiewu.  

Ze względu na gorszą wymianę ciepła 
w przepływie współprądowym niezalecane 
są spotykane sporadycznie konfiguracje 10, 
11, 12, 13, choć konfiguracje 10 i 11 cha-
rakteryzują się korzystnym układem ciśnień.

Natomiast najbardziej niekorzystnymi 
konfiguracjami są takie, w których ciśnienie 
jest wyższe po stronie wywiewu (konfiguracje 
12, 14), ponieważ powoduje to zawrócenie 
do pomieszczenia zanieczyszczonego 
powietrza z przecieku.

 W przypadku tego typu układów zaleca 
się zatrzymać rotor lub układ przełączający 
w wymienniku akumulacyjnym. Ponadto 
powinno się sprawdzić i zapewnić szczelność 
pomiędzy sekcjami nawiewu i wywiewu. 

W obrotowym wymienniku kondensacyj-
nym wirusy mogą być również przenoszone 
wraz z kondensatem pojawiającym na masie 
rotora i przemieszczającym się pomiędzy 
strumieniami powietrza. 

W przypadku wymienników z właści-
wym układem ciśnienia oraz wyposażonych 
w śluzę czyszczącą powinno się zmienić jej 
nastawę na maksymalne otwarcie i pozosta-
wić wymiennik włączony. 

Należy również rozważyć działania 
dodatkowe opisane w punkcie 2.4.9.

2.4.6 Centrale z wymiennikiem typu 
rurka ciepła (heat pipe) i pompą ciepła

W tego typu układach, w założeniu, 
powietrze wywiewane nie ma kontaktu 
z powietrzem nawiewanym. Ponieważ jed-
nak całość zamknięta jest w jednej obudo-
wie, konieczne jest zapewnienie szczelności 
poszczególnych sekcji oraz uszczelnienie 
wymiennika na styku części nawiewnej 
i wywiewnej. Odpowiedni układ ciśnienia 
w przypadku możliwych nieszczelności kon-
strukcyjnych też tu nie jest bez znaczenia. 
Zatem preferowane są konfiguracje 19, 20, 
22, 24, 25, 26. 

W przypadku pojawienia się nieszczel-
ności niekorzystne mogą okazać się konfigu-
racje 21, 23. 

2.4.7 Centrale z wymiennikiem 
z czynnikiem pośredniczącym

W tego typu układach (konfiguracja 18) 
powietrze wywiewane nie ma możliwości 
kontaktu z powietrzem nawiewanym, stąd 

nie są konieczne jakiekolwiek zmiany w funk-
cjonowaniu takiego układu. Dlatego tego 
typu rozwiązania spotyka się często w obiek-
tach służby zdrowia i wszędzie tam, gdzie 
powietrze usuwane niesie ze sobą niebez-
pieczne zanieczyszczenia. Niestety układy 
tego typu mają względnie małe sprawności 
odzysku ciepła.

W tego typu układach powinno się wziąć 
pod uwagę możliwość zwiększenia strumieni 
powietrza nawiewanego i wywiewanego 
celem skuteczniejszego rozcieńczenia poten-
cjalnych zanieczyszczeń. 

2.4.8 Instalacje z klimakonwektorami
W instalacjach z dwustopniową obróbką 

powietrza (klimakonwektory w pomieszcze-
niach) mamy do czynienia z minimalnym 
przepływem powietrza świeżego (minimalny 
strumień higieniczny) przez pomieszczenie 
i dużą wewnętrzną cyrkulacją powietrza 
przez klimakonwektory. Ze względu na nie-
wielki strumień powietrza zewnętrznego 
trudny do zwiększenia, poprawę jakości 
powietrza mogą zapewnić autonomiczne 
oczyszczacze powietrza wewnątrz pomiesz-
czeń. W klimakonwektorach, jeżeli to możli-
we, można rozważyć wymianę zwykłych fil-
trów na elementy skuteczniej oczyszczające 
lub/i sterylizujące powietrze (lampy UV, 
jonizatory plazmowe, filtry węglowe, filtry 
elektrostatyczne, filtry nasycone wyciągami 
roślinnymi - biofiltry, filtry fotokatalityczne, 
filtry antybakteryjne z jonami srebra itp.). 
W przypadku braku takich opcji, poza okre-
sami występowania istotnych potrzeb chłod-
niczych czy grzewczych, zaleca się ograni-
czyć bądź wstrzymać ich pracę. W sytuacji 
takiej zaleca się rozważyć intensyfikację 
wentylacji poprzez otwieranie okien i wie-
trzenie, nawet kosztem niedotrzymania 
w pełni parametrów komfortu cieplnego. 

Dodatkowo należy czyścić i odkażać na 
bieżąco wymienniki pracujących klimakon-
wektorów. 

Ponadto, zaleca się właściwie ukierunko-
wać strugi powietrza z klimakonwektora, 
unikając bezpośredniego kierowania ich na 
ludzi (wyłączyć funkcję swing). 

Natomiast do instalacji powietrza świe-
żego, będącej częścią składową tych syste-
mów, mają zastosowanie zasady opisane 
w punktach od 2.4.1 do 2.4.7 oraz 2.4.9.

2.4.9 Działania dodatkowe 
i uzupełniające

Zgodnie z zaleceniami ASHRAE [3], 
REHVA [4], NIZP-PZH [5], w warunkach 
ryzyka zakażeniem koronawirusem, strumie-
nie powietrza wentylującego, a w szczegól-
ności powietrza świeżego nie powinny być 
zmniejszane, a wręcz należy dążyć do inten-
syfikacji wentylacji. Dlatego żadne działania 
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nie powinny powodować zmniejszenia stru-
mieni powietrza. 

Niezależnie od konfiguracji centrali, 
w razie zwiększenia strumienia powietrza 
zewnętrznego, wyeliminowania recyrkulacji 
lub odzysku ciepła, wzrośnie wymagana moc 
nagrzewnicy i moc chłodnicy powietrza 
w centrali. Podejmując tego rodzaju działa-
nia, należy zatem sprawdzić zależną od źró-
dła ciepła możliwość zwiększenia przepływu 
lub/i temperatury zasilania czynnika grzew-
czego (podwyższenie parametru). Analogicz-
nie należy postąpić w przypadku czynnika 
chłodniczego. Jednak przy zwiększonym stru-
mieniu powietrza zewnętrznego nagrzewnica 
i chłodnica, w zależności od chwilowych 
warunków atmosferycznych, mogą nie 
zapewnić parametrów powietrza nawiewane-
go, umożliwiających utrzymanie komfortu 
cieplnego w pomieszczeniach. W takiej sytu-
acji zaleca się rozważyć dwa poniższe scena-
riusze, w zależności od reżimu technologicz-
nego oraz warunków atmosferycznych.
a. Pierwszy scenariusz to bezwzględne 

zapewnienie maksymalnego strumienia 
powietrza zewnętrznego w celu maksy-
malnego rozcieńczenia zanieczyszczeń, 
nawet kosztem nie utrzymania parame-
trów powietrza w pomieszczeniu. Reali-
zacja tego scenariusza może powodo-
wać znaczne przekroczenia zalecanych 
parametrów mikroklimatu.

b. Drugi scenariusz to zwiększanie strumie-
nia powietrza zewnętrznego tylko do 
poziomu umożliwiającego osiągnięcie 
jeszcze akceptowalnych parametrów 
mikroklimatu. W porównaniu ze scena-
riuszem opisanym w a), może się to 
wiązać z mniejszym rozcieńczaniem 
zanieczyszczeń.
W punktach od 2.4.3 do 2.4.7 wskaza-

no konfiguracje central, w których nie ma 
możliwości zmiany układu ciśnienia na 
korzystny, bez ingerencji w konfigurację sys-
temu, a więc bez dodatkowych nakładów 
inwestycyjnych. Istnieje w tej sytuacji kilka 
sposobów zmniejszenia ryzyka wtórnego 
zanieczyszczenia powietrza nawiewanego:
a. W przypadku konfiguracji 5, 6, 12, 14, 

21 i 23, problem można rozwiązać 
poprzez modyfikację centrali wentylacyj-
nej, kosztem rezygnacji z odzysku cie-
pła. Powietrze z sekcji wentylatora 
wywiewnego należałoby skierować bez-
pośrednio na zewnątrz, zaślepiając 
szczelnie drogę przepływu przez 
wymiennik do odzysku ciepła. Rozwią-
zanie takie najłatwiej zastosować dla 
central zamontowanych na zewnątrz, 
gdyż nie wywołuje to konieczności roz-
budowy sieci przewódów. Należy jed-
nak wtedy pamiętać o właściwym uzbro-
jeniu nowego otworu wyrzutowego.

b. W sytuacji, kiedy nie można wyelimino-
wać obecności wirusa w powietrzu 
nawiewanym albo wywiewanym, jako 
pierwsze rozwiązanie nasuwa się zasto-
sowanie wysokosprawnych filtrów na 
odpowiednim strumieniu powietrza. Jed-
nakże należy pamiętać, że im wyższa 
klasa filtra, tym większe jego opory 
przepływu powietrza. Klasyczne filtry, 
które są w stanie zatrzymać wirusy ze 
sprawnością bliską 100% powodują 
duże straty ciśnienia, które w normalnych 
instalacjach znacznie ograniczą strumień 
powietrza. Zastosowane działania nie 
powinny zmniejszać tego strumienia. 
Dlatego rozwiązanie takie jest zasadni-
czo niezalecane, chyba, że istnieje nad-
miar sprężu wentylatorów, a wzrost hała-
su będzie akceptowalny. Można także 
wziąć pod uwagę ewentualność wymiany 
wentylatorów lub ich silników na wydaj-
niejsze, tak aby zachować wielkość stru-
mienia powietrza. Alternatywą mogą 
okazać się rozwiązania powodujące 
mniejsze spadki ciśnienia:
 – przewodowe filtry elektrostatyczne,
 – urządzenia przewodowe z lampami 

UVc, w szczególności wytwarząjące 
H2O2 do dezaktywacji wirusa,

 – przewodowe jonizatory powietrza.
Stosując tego typu urządzenia, należy 

uwzględnić fakt, że mogą one generować 
niebezpieczne dla ludzi substancje (np.: 
H2O2, O3) lub czynniki (promieniowanie 
UV). Dlatego należy je stosować w sposób 
uniemożliwiający ekspozycje ludzi na te 
czynniki w stopniu im zagrażającym.

Filtry oraz powyższe urządzenia mogą 
być również zamontowane na przewodzie 
bocznikowym, z dodatkowym wentylatorem 
wspomagającym (rys. 4). Powietrze zasysa-
ne z głównego przewodu, po filtracji lub 
dezynfekcji wracałoby do niego z powro-
tem. W ten sposób pewna część powietrza 
płynącego przewódem zostanie oczyszczo-
na, w efekcie zmniejszona zostanie ilość 
drobnoustrojów w powietrzu w przewodzie 
głównym. 

Kwestią, którą należy rozstrzygnąć jest 
miejsce usytuowania elementu, bądź urzą-
dzenia oczyszczającego powietrze w syste-
mie wentylacyjnym. Istnieje możliwość zain-

stalowania go w przewodzie nawiewnym - 
za centralą (rysunek 3 lokalizacja A), 
w przewodzie wywiewnym - przed centralą 
(rysunek 3 lokalizacja B) lub tuż przy 
pomieszczeniu (rysunek 3 lokalizacja B’), 
w przewodzie powietrza usuwanego (rysu-
nek 3 lokalizacja C) lub w samym pomiesz-
czeniu (rysunek 3 lokalizacja D). 
• Umieszczenie takiego urządzenia 

w przewodzie wywiewnym (rysunek 3 
lokalizacja B lub B’) wiąże się z oczysz-
czaniem powietrza bardziej zanieczysz-
czonego. Przy danej sprawności ilość 
niezatrzymanych wirusów przez filtr 
umieszczony w przewodzie wywiewnym 
będzie znacznie większa niż w przypad-
ku umieszczenia go w przewodzie 
nawiewnym.

• Z punktu widzenia potencjalnych nie-
szczelności instalacji, lokalizacja filtra 
powietrza wywiewanego blisko pomiesz-
czenia zapobiega przepływowi zanie-
czyszczonego powietrza w całym ukła-
dzie wywiewnym. Jednocześnie osiąga 
się znaczne zmniejszenie zanieczyszcze-
nia powietrza usuwanego na zewnątrz 
budynku i brak ewentualnej konieczności 
zmiany lokalizacji czerpni i/lub wyrzut-
ni; opisano w punkcie 2.3. 

• Dodatkowo, element oczyszczający 
w przewodzie wywiewnym (rysunek 3, 
lokalizacja B lub B’) umieszczony jest 
w strefie podciśnienia, a więc unika się 
w ten sposób wycieku powietrza zanie-
czyszczonego na zewnątrz instalacji. 

• Z drugiej strony, umieszczenie urządze-
nia oczyszczającego o znacznym opo-
rze przepływu powietrza (np.: filtr) na 
przewodzie wywiewnym bezpośrednio 
za pomieszczeniem (rysunek 3 lokaliza-
cja B’) powoduje zwiększenie podciśnie-
nia w całej instalacji wywiewnej i potę-
guje zasysanie powietrza przez nie-
szczelności do przewodów prowadzo-
nych przez pomieszczenia i strefy zanie-
czyszczone.

• W przypadku potencjalnego przecieku 
z wywiewu do nawiewu, umiejscowienie 
elementu oczyszczającego w przewodzie 
nawiewnym w strefie dużego nadciśnie-
nia zwiększa ryzyko wydostania się 
powietrza zanieczyszczonego sprzed 
tego urządzenia na zewnątrz. 

• Argumentem przemawiającym za mon-
tażem urządzenia oczyszczającego 
w przewodzie nawiewnym jest zapew-
nienie filtracji powietrza skażonego czer-
panego z zewnątrz przy niekorzystnym 
wzajemnym położeniu czerpni i wyrzutni 
(np.: urządzenia zblokowane).

• Czynnikiem decydującym o lokalizacji 
dodatkowego urządzenia oczyszczają-
cego jest też dostępny nadmiar sprężu 

Rys. 4. 
Idea urządzenia oczyszczającego w przewodzie 
bocznikowym, * - przepustnica dodatkowa
Fig. 4. The idea of a cleaning device in the by-pass 
duct, * - additional damper
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dyspozycyjnego wentylatorów nawiew-
nego i wywiewnego. Może się okazać, 
że korzystne będzie umieszczenie takie-
go elementu tam, gdzie jeszcze jest 
odpowiedni zapas, albo istnieje tech-
niczna możliwość jego zwiększenia np.: 
poprzez zwiększenie prędkości obroto-
wej silnika wentylatora lub wymianę kół 
pasowych (o ile moc silnika na to pozwa-
la). 
Niezależnie od konfiguracji centrali, 

należy zwrócić uwagę na to, że:
1. Alternatywą do filtracji powietrza 

w instalacji, a także działaniem uzupeł-
niającym do wszelkich innych powyż-
szych zaleceń jest uzdatnianie powietrza 
w pomieszczeniu oczyszczaczami 
z wysokosprawnymi filtrami (np.: HEPA 
lub elektrostatycznymi) lub dezaktywo-
wanie wirusa jonizowaniem tego powie-
trza (rysunek 3 lokalizacja D).

2. Należy zapewnić szczelność wszystkich 
zamknięć wodnych (syfonów) w centrali 
lub zastępujących je innych rozwiązań 
technicznych (np.: PUE). 

3. Należy też sprawdzić szczelność i ewen-
tualnie doszczelnić obudowy central 
wentylacyjnych (np.: połączenia między 
sekcjami, dławikowe przejścia instala-
cyjne i osadzenia drzwi rewizyjnych). 
Powietrze z patogenami z sekcji nadci-
śnieniowych może dostawać się do 
maszynowni, a z maszynowni może być 
zasysane przez sekcje podciśnieniowe. 
Istotne jest zatem również zapewnienie 
skutecznej, niezależnej wentylacji 
maszynowni.
Wskazane jest podjęcie działań zapew-

niających utrzymywanie właściwego układu 
ciśnienia pomiędzy pomieszczeniami i ukła-
dami oraz prowadzanie jego systematycznej 
kontroli.

W sytuacjach, kiedy nie można zaak-
ceptować jakiegokolwiek zawrócenia zanie-
czyszczeń, istnieje opcja utrzymania pracy 
samego nawiewu, przez co uzyskuje się 
nadciśnienie w pomieszczeniach. Rozwiąza-
nie takie pozwala na wykorzystanie poten-
cjału rozcieńczania powietrzem świeżym, 
nawiewanym w sposób uporządkowany do 
pomieszczeń (poprzez do tego celu zapro-
jektowane nawiewniki) i kształtującym tam 
odpowiedni mikroklimat. Zużyte powietrze 
wypływać będzie na zewnątrz przez nie-
szczelności, odpowiednio wybrane okna 
i drzwi oraz wywiew z sanitariatów. Wenty-
latory w toaletach powinny w takim przy-
padku działać w trybie ciągłym. Tak skonfi-
gurowany układ ciśnienia dodatkowo 
zabezpieczy pomieszczenia bytowe przed 
niekontrolowanym napływem zanieczysz-
czonego powietrza z otoczenia i innych 
instalacji.

Z tych samych powodów co powyżej, 
w niektórych przypadkach można zastosować 
tylko wywiew mechaniczny i zapewnić odpo-
wiedni dopływ powietrza do pomieszczeń 
poprzez wybrane otwarte okna i drzwi (do 
stref pracy), jeśli w tej sytuacji nie ma zagroże-
nia napływu powietrza z toalet. Ponadto nale-
ży skutecznie uniemożliwić dopływ powietrza 
z innych układów i pomieszczeń nieobsługi-
wanych przez dany system.

Zaleca się pracę całodobową układów 
wentylacyjnych, z ewentualnym obniżeniem 
nocnym, ale skróconym – instalacja startuje 
z pełną wydajnością z odpowiednim wyprze-
dzeniem i wyłącza się z odpowiednim opóź-
nieniem. 

W obu powyższych przypadkach wenty-
latory w toaletach załączane z włączeniem 
światła powinny być przestawione na tryb 
pracy ciągłej. Źródłem zakaźnego aerozolu 
mogą być także niezamknięte przy spłukiwa-
niu miski ustępowe, pisuary, bidety i odświe-
żacze powietrza [1]. 

Należy zwrócić uwagę na potencjalne 
zagrożenie powstające w przypadku stoso-
wania wywiewu powietrza z pomieszczenia 
do pomieszczenia, na przykład: z pomiesz-
czenia biurowego poprzez kratki kontaktowe 
do korytarza lub innych sąsiednich pomiesz-
czeń, z szatni pracowniczej do hali produk-
cyjnej, itp. 

W układach wentylacyjnych bez odzysku 
ciepła powinno się wziąć pod uwagę możli-
wość zwiększenia strumieni powietrza nawie-
wanego i wywiewanego, celem skuteczniej-
szego rozcieńczenia potencjalnych zanie-
czyszczeń. Powyższe należy również rozwa-
żyć w przypadku urządzeń mechanicznych 
tylko nawiewnych lub tylko wywiewnych.

Do intensyfikacji wentylacji różnego 
rodzaju pomieszczeń (np. klatek schodo-
wych), można rozważyć wykorzystanie 
instalacji wentylacji oddymiającej lub/i napo-
wietrzającej.

Na podstawie informacji o właściwo-
ściach wirusa i jego wrażliwości na wysoką 
temperaturę i wilgotność należałoby sią zasta-
nowić nad możliwościami wykorzystania kli-
matyzacji do dezaktywacji wirusa. Na przy-
kład system wykorzystujący wysokotemperatu-
rowe elementy grzewcze (okresowy prze-
grzew), lokalne zwiększanie wilgotności. Być 
może montaż dodatkowych lamp UVc i skiero-
wanie ich światła na wymienniki, bądź filtry od 
strony napływu, bądź odpływu powietrza 
pomoże w jakiś sposób. Na chwilę obecną nie 
ma o tym informacji w publikacjach branżo-
wych. Skuteczność tego typu metod powinna 
być przedmiotem przyszłych badań.

Procedury postępowania

Zaleca się następujący tok postępowania:

I. Działania wstępne – rozpoznanie 
zagrożeń.
1. Zapoznanie się z dokumentacją pod 

kątem: 
 – strumieni powietrza,
 – organizacji wymiany powietrza,
 – układów ciśnienia w centrali 

i w obszarze wentylowanym,
 – klas filtracji powietrza,
 – tras prowadzenia przewodów 

(pod kątem emisji zanieczysz-
czonego powietrza),

 – lokalizacji czerpni i wyrzutni.
2. Weryfikacja dokumentacji obiektu 

z uwzględnieniem:
 – zgodności wykonanie instalacji 

z dokumentacją (urządzenia, 
elementy regulacyjne, rodzaj 
i oprzyrządowanie nawiewni-
ków),

 – rozmieszczenia i zagęszczenia 
stanowisk pracy i miejsc groma-
dzenia się ludzi,

3. Przegląd stanu instalacji:
 – Kontrola stanu czystości instala-

cji (filtry, przewódy).
 – Kontrola rozkładów ciśnienia 

w instalacji (centrala, kanały, 
pomieszczenia) - metodami 
pomiarowymi.

 – Rozpoznanie ustawień i możliwo-
ści zmiany kierunków nawiewu 
powietrza w stosunku do miejsc 
przebywania ludzi.

 – Kontrola ciągłości i prawidłowo-
ści pracy wentylacji wywiewnej 
węzłów sanitarnych.

 – Sprawdzenie szczelności central 
oraz przewodu czerpalnego 
i wyrzutowego na odcinkach bie-
gnących wewnątrz budynku.

4. Wskazanie miejsc wymagających 
podjęcia i ustalenia metod działań 
zabezpieczających. 

II. Wybór środków zaradczych
5. Wymiana nadmiernie zabrudzonych 

filtrów, z zachowaniem bezpiecznych 
procedur (Uwaga na właściwe nasta-
wy graniczne presostatów!).

6. Maksymalne możliwe zwiększenie 
strumienia powietrza zewnętrznego.

7. Likwidacja recyrkulacji centralnej 
i wewnętrznej zgodnie z zalecenia-
mi [3 i 4] i punktem 2.4.9.

8. W miarę możliwości, zapewnienie 
korzystnych układów ciśnień.

9. Likwidacja groźnych przecieków 
i nieszczelności, niejednokrotnie 
będących efektem niedbałego wyko-
nania instalacji oraz zużywania się 
lub zniszczenia elementów uszczel-
niających.
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10. Dobór i lokalizacja dodatkowych ele-

mentów oczyszczających powietrze 
(w instalacji i w  pomieszczeniach), 
w razie braku możliwości likwidacji 
groźnych przecieków, w zależności 
od lokalnych uwarunkowań. 

11. Dostosowanie organizacji wymiany 
powietrza (głównie nawiewu) do 
rozmieszczenia miejsc przebywania 
ludzi, względnie reorganizacji aran-
żacji pomieszczenia. Zmiana profilu 
strug nawiewnych może polegać na 
zmianie ustawienia kierownic 
nawiewnika (jeśli są) lub w ostatecz-
ności na wymianie płyty czołowej 
(maskownicy).

12. Dostosowanie częstości, zakresu 
i procedur okresowych kontroli ukła-
dów wentylacyjnych i klimatyzacyj-
nych do ryzyka występowania 
mikrobiologicznego skażenia powie-
trza w danej instalacji i budynku.

III. Doraźne działania uzupełniające 
13. Intensyfikacja wentylacji przez wie-

trzenie.
14. Wykorzystanie elementów instalacji 

wentylacji pożarowej.
15. Zapewnienie właściwego układu 

ciśnienia poprzez wykorzystanie 
tylko nawiewu lub tylko wywiewu, 
w zależności od potrzeb.

Podsumowanie

W obecnej sytuacji dużej niepewności 
wielu, często sprzecznych ze sobą informacji, 
należy podejmować działania zakładające 
najgorsze scenariusze. Konieczność przeby-
wania w domach oraz stopniowego powrotu 
do pracy i powolnego ożywiania gospodarki 
wiąże się również z potrzebą powrotu na 
stanowiska pracy znajdujące się w pomiesz-
czeniach zamkniętych, obsługiwanych przez 
różnego rodzaju systemy wentylacyjne. Do 
podstawowych obowiązków pracodawcy 
należy w szczególności organizacja pracy 
w sposób zapewniający bezpieczne i higie-
niczne jej warunki [11]. Wymaga to podjęcia 
odpowiednich działań. Dlatego, zakładając, 
że system wentylacyjny potencjalnie może 
rozprzestrzeniać wirusa SARS-CoV-2, 
koniecznym staje się przeciwdziałanie temu 
zjawisku. Ponadto, zakładając powietrzną 
drogę rozprzestrzeniania wirusa, istotna staje 
się właściwa lokalizacja stanowisk pracy 
względem elementów nawiewnych i wywiew-
nych, zależnie od zastosowanego systemu 
organizacji wymiany powietrza. 

W warunkach aktualnej wiedzy bardzo 
trudno jest oszacować jaka ilość wirusów 
w powietrzu i jakie wielkości ewentualnych 
przecieków są niebezpieczne. Zagrożenie 

zakażeniem może być zależne od wielu 
czynników: cech osobniczych, stopnia roz-
cieńczenia w trakcie przepływu przez system 
wentylacyjny i pomieszczenie, warunki tem-
peraturowe i wilgotnościowe. Dlatego ocena 
tego ryzyka i podjęcie decyzji o rodzaju, 
zakresie i kosztach działań w konkretnym 
budynku i instalacji powinna być dokonana 
przez służby techniczne lub zarządców 
budynku, z pełną świadomością ryzyka 
powstania szkód przy niewłaściwym wybo-
rze lub implementacji zmian. 

Przedstawione powyżej rozważania 
pokazują jednak, że właściwe obsługiwanie 
i ewentualne zmodyfikowanie istniejących 
układów wentylacyjnych może w znacznym 
stopniu zmniejszyć ryzyko rozprzestrzeniania 
się choroby COVID-19 i innych przez systemy 
wentylacyjne. Wszystko to przeważnie niedu-
żym nakładem pracy i środków, związanych 
na przykład z przełączaniem trybów pracy, 
ewentualnie doposażaniem instalacji 
w dodatkowe elementy oczyszczające, nisko-
-kosztowe prace związane z doszczelnieniem 
i przeregulowaniem instalacji.

 Takie działania spowodują również 
ograniczenie możliwości rozprzestrzeniania 
się innych patogenów (bakterie, wirusy, pier-
wotniaki, grzyby, pleśnie) i innych zanie-
czyszczeń biologicznych (pyłków powodują-
cych alergie, astmę itp.), fizycznych lub che-
micznych zarówno pochodzenia wewnętrz-
nego jak i zewnętrznego. Efekty tych działań 
mogą się przydać w przyszłości, na wypa-
dek nowych epidemii, bądź innych nieco-
dziennych zdarzeń. Zmianom mogłyby ule-
gać jedynie lokalizacja albo rodzaj elementu 
filtracyjnego/neutralizującego dany czynnik 
szkodliwy, ponieważ reszta zależności 
i mechanizmów pozostaje podobna.

Dlatego, projektując wszystkie nowe ukła-
dy wentylacyjne, warto już dzisiaj zwracać 
uwagę na możliwe wystąpienie tego typu 
zagrożeń w przyszłości i tak kształtować syste-
my organizacji wymiany powietrza, przebieg 
przewódów, możliwości oczyszczania powie-
trza, lokalizacje czerpni i wyrzutni powietrza 
i wybierać takie konfiguracje central wentyla-
cyjnych, aby w możliwie największym stopniu 
ograniczyć negatywne skutki ewentualnego 
funkcjonowania układu w niekorzystnych 
warunkach jakie dziś napotkał świat i może 
napotkać w przyszłości ponownie.

Konieczne jest również położenie naci-
sku na zwiększenie świadomości niebezpie-
czeństw u służb technicznych odpowiedzial-
nych za prawidłowy montaż, uruchomienia 
i eksploatację systemów wentylacyjnych. 
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Badania porównawcze nasad kominowych  
na przykładzie TRN-150 i T-22 -160 

Comparative tests of chimney caps on the example of TRN-150 and T-22 -160

ADAM DESKA, ADAM RUBNIKOWICZ

Dr inż. Adam Deska , https://orcid.org/0000-0001-5566-0450, adam.deska@p.lodz.pl; dr inż. Adam Rubnikowicz, https://orcid.org/ 
0000-0002-8185-2293, adam.rubnikowicz@p.lodz.pl – Instytut Inżynierii Środowiska i Instalacji Budowlanych Politechniki Łódzkiej

W artykule przedstawiono porównanie wyników badań dwóch nasad kominowych: jednej z najczęściej stosowa-
nych obecnie nasad kominowych TRN oraz wywietrzaka nowego typu T-22. Zaprezentowano schematy wywie-
trzaków, zakres przeprowadzonych badań oraz schemat i opis stanowiska badawczego. W opracowaniu przed-
stawiono metodę przeprowadzonych testów. Badania wywietrzaków przeprowadzono w płaszczyźnie pionowej 
i poziomej. Zaprezentowano wykresy podciśnienia w funkcji strumienia objętości powietrza wentylacyjnego. 
Przedstawiono również wyniki badań współczynników oporów miejscowych wywietrzaków. Wyniki pomiarów 
omówiono we wnioskach.
Słowa kluczowe: wentylacja naturalna, wentylacja grawitacyjna, wywietrzaki

The article presents the comparison of the test results of two chimney caps: one of the most commonly used TRN 
chimney cap and the new chimney cap type T-22. The schemas of the chimney caps, range of the tests and the 
scheme with description of the test stand are presented. The study presents the method of tests carried out. The 
research of chimney caps was carried out in the vertical and horizontal planes. Charts were constructed and 
negative pressure was applied as a function of the volume of ventilation air. The results of tests of the chimney caps 
resistance coefficients are also presented. The measurements results are discussed in the conclusions. 
Keywords: natural ventilation, gravity ventilation, chimney caps

Wstęp

Wentylacja grawitacyjna często nie 
spełnia wymogów co do wartości strumie-
nia objętości powietrza wentylacyjnego 
określonych w Polskich Normach czy roz-
porządzeniach [8, 12]. Dzieje się tak ze 
względu na niestabilne w funkcji czasu 
warunki atmosferyczne, a także z powodu 
coraz szczelniejszej stolarki okiennej. 
Dodatkowym czynnikiem powodującym 
pogorszenie działania wentylacji natural-
nej są duże opory przepływu w przewo-
dzie wentylacyjnym w stosunku do czyn-
nego ciśnienia grawitacyjnego, wynikają-
cego z różnicy gęstości i wywołanej tym 
różnicy ciśnień między środowiskiem 
zewnętrznym i wewnętrznym. Wentylacja 
naturalna zapewnia najwyższe wydatki 
powietrza wentylacyjnego w porze zimo-
wej. Wiąże się to jednak ze zwiększonym 
zapotrzebowaniem na ciepło do ogrze-
wania budynku, ponieważ powietrze 
wentylacyjne, przedostające się do 

budynku o temperaturze powietrza 
zewnętrznego, musi zostać podgrzane 
przez instalację centralnego ogrzewania. 
W tym okresie różnica temperatur między 
powietrzem w pomieszczeniu a zewnętrz-
nym jest najwyższa. Jednak jej prawidło-
we działanie jest najbardziej pożądane 
w okresie letnim, kiedy różnica temperatur 
jest najniższa. Mała różnica temperatur 
powoduje zmniejszenie ciśnienia czynne-
go w przewodzie wentylacyjnym, co pro-
wadzi do obniżenia strumienia objętości 
powietrza wentylacyjnego [6, 11]. Jednym 
ze sposobów poprawy działania wentyla-
cji grawitacyjnej jest na przykład zastoso-
wanie nasad kominowych zwanych dalej 
wywietrzakami. Wywietrzaki za pośred-
nictwem ciśnienia dynamicznego wiatru 
zapewniają dodatkowe ciśnienie czynne 
grawitacyjne w przewodzie wentylacyj-
nym. W tym artykule porównano wyniki 
badań dwóch nasad kominowych T-22 
oraz TRN-150. Wywietrzak TRN jest 
obecnie jedną z najczęściej stosowanych 

w Polsce nasad kominowych, do wspoma-
gania działania wentylacji grawitacyjnej 
w budownictwie wielorodzinnym. Nasada 
kominowa typu T-22 jest nowym typem 
wywietrzaka, który poddany został zgło-
szeniu patentowemu [16].

Prezentowane wyniki badań wywie-
trzaków wykonano przy nawiewie stru-
mienia powietrza w płaszczyźnie pozio-
mej i pionowej. Regulowano także pręd-
kość nawiewu strumienia powietrza 
w obrębie badanego wywietrzaka oraz 
poziom infiltracji powietrza do modelu 
pomieszczenia. Schemat stanowiska 
badawczego, obrazujący metodykę 
badań, przedstawiono na rysunku 1. Nie-
szczelność modelu pomieszczenia symulo-
wano przy użyciu przesłon dławiących. 
Przesłony były zmieniane w kieszeni zlo-
kalizowanej od zawietrznej strony modelu 
pomieszczenia, czyli w obszarze stanowi-
ska badawczego, który nie znajdował się 
w strefie działania ciśnienia aerodyna-
micznego. Podczas badań symulowano 
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 W 
także pracę wywietrzaków przy braku 
infiltracji powietrza do modelowego 
pomieszczenia. Przesłony regulujące stru-
mień powietrza wentylacyjnego infiltrują-
cego do modelu pomieszczenia zostały 
wykonane tak, aby stosunek pól powierzch-
ni otworów przesłon do pola powierzchni 
przekroju dużej sondy anemometru skrzy-
dełkowego zamontowanej u podstawy 
badanego wywietrzaka zawierał się 
w zakresie: (ϕi/ϕs)2ϵ(0,0÷2,0) co odpo-
wiadało stosunkowi pól powierzchni otwo-
rów wykonanych w przesłonach dławią-
cych. Przy użyciu sondy anemometru 
skrzydełkowego realizowano pomiar 
prędkości powietrza przepływającego 
przez gardziel badanego wywietrzaka.

Badania prowadzono dla prędkości 
strumienia powietrza nawiewanego na 
badane wywietrzaki: 1, 2, 3, 4 i 4,5 m/s 
[4, 5]. Podczas badań panowały warunki 
izotermiczne. Miało to na celu wyelimino-
wanie wpływu ciśnienia czynnego wynika-
jącego z różnicy gęstości powietrza na 
pracę wywietrzaków. Dzięki temu uzyska-
no wyniki badań działania wyłącznie 
samego wywietrzaka.

Prezentowane w artykule badania 
przeprowadzono dla zmiennych kątów α 
wynoszących: 0°, 45°, 90° w płaszczyź-
nie poziomej x-z oraz dla zmiennych 
kątów β ustawienia nawiewnika w płasz-
czyźnie pionowej x-y wynoszących: -20° 
i + 20° z godnie z rysunkiem 1.

Stanowisko do badań 
wywietrzaków grawitacyjnych

Na rys. 1 przedstawiono schemat sta-
nowiska badawczego do badań aerody-
namicznych wywietrzaków grawitacyj-
nych, gdzie: 

1 – model pomieszczenia, 2 – przesło-
ny dławiące montowane od zawietrznej 

strony modelu pomieszczenia, 3 – wywie-
trzak, 4 – sonda mikroanemometru skrzy-
dełkowego połączona z rejestratorem 
elektronicznym R, 5 – sonda ciśnienia sta-
tycznego podłączona do mikromanometru 
– 6, 7 – nawiewnik wyposażony w wenty-
lator i prostownicę strumienia powietrza, 
sterowany falownikiem F, gdzie:
pb – ciśnienie barometryczne [Pa],
∆pk – różnica ciśnień (podciśnienie 

w modelowym pomieszczeniu) wska-
zywana na mikromanometrze [Pa],

wi – prędkość strumienia powietrza 
wytwarzanego przez nawiewnik [m/s],

θe – temperatura otoczenia [ºC],
θi – temperatura powietrza panująca 

w modelu pomieszczenia [ºC].

Oznaczenia dodatkowe:
N  – nawiewnik strumienia powietrza,
R  – rejestrator elektroniczny podłączony 

do sondy mikro anemometru skrzy-
dełkowego,

α – kąt ustawienia wywietrzaka 
w płaszczyźnie poziomej x-z wzglę-
dem nawiewnika [º],

β  – kąt ustawienia wywietrzaka 
w płaszczyźnie pionowej x-y wzglę-
dem nawiewnika [º],

ϕi – średnica otworu kolejnej przesłony 

zamontowanej w kieszeni elementu 
dławiącego [mm],

ϕs – średnica części wlotowej dużej sondy 
anemometru skrzydełkowego zamonto-
wanej u podstawy wywietrzaka [mm],

ϕwi – średnica części wlotowej wywietrza-
ka [mm].

Badania aerodynamiczne

W tabeli 1 zaprezentowano schematy 
wywietrzaków T-22 i TRN oraz podano 
zakresy kątów nawiewu strumienia powie-
trza w płaszczyźnie poziomej i pionowej. 
Wywietrzak TRN jest symetryczny osiowo, 
dlatego przeprowadzono badania tylko dla 
kąta nawiewu w płaszczyźnie poziomej α = 
0°. Opracowanie obejmuje wywietrzaki, 
które wybrano spośród wszystkich przeba-
danych [1, 2, 3, 4, 5, 13, 14]. W dalszej 
części opracowania zaprezentowano 
wykresy charakterystyk aerodynamicznych 
wywietrzaków oraz wyniki badań współ-
czynników oporów miejscowych.

Przedstawienie wyników badań

Przedstawione poniżej charakterystyki 
na rys. 2÷10 zostały zbudowane w oparciu 
o wyniki badań aerodynamicznych 

t e 
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Rys. 1. 
Schemat stanowiska badawczego
Fig. 1. Scheme of the test stand

Tabela 1. Schematy wywietrzaków i wartości kątów nawiewu strumienia powietrza.
Table 1. Diagrams of chimney caps and values   of air supply angle angles.

Schemat Nazwa Zakres badanych 
kątów 

Zakres badanych 
kątów 

α=45° 

α=90°

α=0° 

β=+20° 

β=−20° 

φw160φw160

φ40
0

36
0

φ1
60

φ
w160

620
520

W1
W1:

W2

W2:

T-22 0°, 45°, 90° -20° , + 20°

31
5

φw

φw1
50

α=0° 

β=+20° 

β=−20° 
W1

W1:

TRN 0° -20° , + 20°
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 wywietrzaka T-22. Charakterystyki zaprezentowane na rys. 11÷13 
stworzono w oparciu o wyniki badań aerodynamicznych wywie-
trzaka TRN. Prezentowane wykresy są funkcjami f(V

. ) = ∆pk zgodnie 
z poniższymi oznaczeniami;
V
.  

– strumień objętości powietrza wentylacyjnego przepływają-
cy (podsysany) przez wywietrzak [m³/h],

∆pk – podciśnienie panujące w modelu pomieszczenia [Pa],
α  – kąt nawiewu strumienia powietrza na badany wywietrzak 

w płaszczyźnie poziomej [°].
β  – kąt nawiewu strumienia powietrza na badany wywietrzak 

w płaszczyźnie pionowej [°].

Współczynniki oporów miejscowych
Na rysunkach 14 i 15 przedstawiono wykresy zmiany współ-

czynników oporów miejscowych badanych wywietrzaków w funk-
cji strumienia objętości powietrza wentylacyjnego przepływające-
go przez jego gardziel. Badania przeprowadzono zgodnie 
z założeniami norm [7, 9, 10] na stanowisku badawczym wypo-
sażonym w wentylator promieniowy.

Wnioski

Analiza wyników badań
Na podstawie analizy wyników badań wywietrzaków można 

sformułować następujące wnioski:
Wywietrzak T-22 wytwarza najwyższą wartość podciśnienia 

Δpk≈10,7Pa dla kątów nawiewu α=0°, β=0° i prędkości nawiewu 
wynoszącej ww=4,5 m/s. Podobną wartość podciśnienia wytwa-
rzał wywietrzak dla kątów nawiewu α=0° i β =+20° oraz ww=4,5 
m/s. Strumień objętości powietrza usuwanego z pomieszczenia 
-  dla tych kątów nawiewu oraz prędkości wiatru również osiąga 
najwyższe wartości przekraczając nawet 70 m3/h przy zmierzo-
nym podciśnieniu Δpk≈2 Pa.

W przypadku nawiewu powietrza w obrębie wywietrzaka 
pod kątem β=-20°, przy prędkości ww=4,5 m/s, dla kąta 
α=0°najwyższa wartość wytwarzanego podciśnienia wynosiła 
Δpk≈8,4 Pa. Dla pozostałych kątów maksymalne podciśnienia nie 
przekraczały 7 Pa.Strumień objętości powietrza przepływającego 
przez gardziel wywietrzaka dla tych warunków pomiaru był bliski 
70 m3/h przy podciśnieniu wynoszącym 1 Pa.

Dla nawiewu powietrza w obrębie wywietrzaka pod kątem 
α=45° najwyższe wartości podciśnienia (Δpk≈ 7 Pa) wywietrzak 
osiągał dla kątów α=0° , β=+20° i prędkości ww=4,5 m/s.

Natomiast dla nawiewu powietrza w obrębie wywietrzaka 
pod kątem α = 90° najwyższe wartości podciśnienia (Δpk≈4,5 Pa) 
wywietrzak T-22 wykazywał dla kątów α=0° i β=-20° przy pręd-
kości ww=4,5 m/s. Strumień objętości powietrza zmierzony  
u podstawy wywietrzaka osiągał maksymalnie 50 m3/h dla pod-
ciśnienia Δpk≈ 1,5 Pa przy ustawieniu kąta nawiewu β=-20°.

Najbardziej niekorzystne warunki dla wywietrzaka T-22 oka-
zały się dla kątów nawiewu α=90° i β=+20°. Najwyższe zmierzo-
ne podciśnienie wynosi Δpk≈ 3,5 Pa dla ww=4,5 m/s. Największy 
strumień objętości powietrza usuwanego dla tych warunków 
wynosi w przybliżeniu 40 m3/h dla podciśnienia poniżej 1 Pa.

Wywietrzak TRN-150 ze względu na swoją budowę badany 
był tylko dla jednego kąta nawiewu w płaszczyźnie poziomej 
=0°.Wytwarza on najwyższą wartość podciśnienia Δpk≈6,2 Pa 
dla kątów nawiewu α=0°, β=0° i prędkości nawiewu wynoszącej 
ww=4,5 m/s. Strumień objętości powietrza dla tych warunków 
pomiaru również jest największy, osiągając wartości około 55 
m3/h przy podciśnieniu około 1 Pa.

W przypadku nawiewu powietrza w obrębie wywietrzaka pod 
zmiennym kątem pionowym β przy prędkości ww=4,5 m/s najwyż-
sza wartość podciśnienia wyniosła Δpk≈4,5 Pa dla kąta β=+20°.

Rys. 2. 
Charakterystyki aerodynamiczne wywietrzaka typu T-22 w funkcji f(V. ) = ∆pk 
dla kąta nawiewu powietrza α = 0º, β = 0º.
Fig. 2. Aerodynamic characteristics of the chimney cap T-22 type in the function 
f(V. ) = ∆pk for the angle of the air supply α = 0º, β = 0º.

Rys. 3. 
Charakterystyki aerodynamiczne wywietrzaka typu T-22 w funkcji f(V. ) = ∆pk  
dla kąta nawiewu powietrza α = 0º, β = 0º.
Fig. 3. Aerodynamic characteristics of the chimney cap T-22 type in the function   
f(V. ) = ∆pk for the angle of the air supply α = 0º, β = 0º.

Rys. 4. 
Charakterystyki aerodynamiczne wywietrzaka typu T-22 w funkcji f(V. ) = ∆pk 
dla kąta nawiewu powietrza α = 0º, β = -20º.
Fig. 4. Aerodynamic characteristics of the chimney cap T-22 type in the function 
f(V. ) = ∆pk for the angle of the air supply α = 0º, β = -20º.

Rys. 5. 
Charakterystyki aerodynamiczne wywietrzaka typu T-22 w funkcji f(V. ) = ∆pk 
dla kąta nawiewu powietrza α = 0º, β = +20º.
Fig. 5. Aerodynamic characteristics of the chimney cap T-22 type in the function 
f(V. ) = ∆pk for the angle of the air supply α = 0º, β = +20º.
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Rys. 6. 
Charakterystyki aerodynamiczne wywietrzaka typu T-22 w funkcji f(V. ) = ∆pk 
dla kąta nawiewu powietrza α = 45º, β = 0º.
Fig. 6. Aerodynamic characteristics of the chimney cap T-22 type in the function 
f(V. ) = ∆pk for the angle of the air supply α = 45º, β = 0º.

Rys. 10. 
Charakterystyki aerodynamiczne wywietrzaka typu T-22 w funkcji f(V. ) = ∆pk 
dla kąta nawiewu powietrza α = 90º, β = -20º.
Fig. 10. Aerodynamic characteristics of the chimney cap T-22 type in the function 
f(V. ) = ∆pk for the angle of the air supply α = 90º, β = -20º.

Rys. 7. 
Charakterystyki aerodynamiczne wywietrzaka typu T-22 w funkcji f(V. ) = ∆pk 
dla kąta nawiewu powietrza α = 45º, β = -20º.
Fig. 7. Aerodynamic characteristics of the chimney cap T-22 type in the function 
f(V. ) = ∆pk for the angle of the air supply α = 45º, β = -20º.

Rys. 11. 
Charakterystyki aerodynamiczne wywietrzaka typu T-22 w funkcji f(V. ) = ∆pk 
dla kąta nawiewu powietrza α = 90º, β = +20º.
Fig. 11. Aerodynamic characteristics of the chimney cap T-22 type in the function 
f(V. ) = ∆pk for the angle of the air supply α = 90º, β = +20º.

Rys. 8. 
Charakterystyki aerodynamiczne wywietrzaka typu T-22 w funkcji f(V. ) = ∆pk 
dla kąta nawiewu powietrza α = 45º, β = +20º.
Fig. 8. Aerodynamic characteristics of the chimney cap T-22 type in the function 
f(V. ) = ∆pk for the angle of the air supply α = 45º, β = +20º.

Rys. 12. 
Charakterystyki aerodynamiczne wywietrzaka typu TRN w funkcji f(V. ) = ∆pk 
dla kąta nawiewu powietrza α = 0º, β = 0º.
Fig. 12. Aerodynamic characteristics of the chimney cap TRN type in the function 
f(V. ) = ∆pk for the angle of the air supply α = 0º, β = 0º.

Rys. 9. 
Charakterystyki aerodynamiczne wywietrzaka typu T-22 w funkcji f(V. ) = ∆pk 
dla kąta nawiewu powietrza α = 45º, β = 0º.
Fig. 9. Aerodynamic characteristics of the chimney cap T-22 type in the function 
f(V. ) = ∆pk for the angle of the air supply α = 45º, β = 0º.

Rys. 13. 
Charakterystyki aerodynamiczne wywietrzaka typu TRN w funkcji f(V. ) = ∆pk 
dla kąta nawiewu powietrza α = 0º, β = -20º.
Fig. 13. Aerodynamic characteristics of the chimney cap TRN type in the function 
f(V. ) = ∆pk for the angle of the air supply α = 0º, β = -20º.
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Najbardziej niekorzystne warunki pracy wywietrzaka TRN – 
150 występują dla nawiewu pod kątem β=-20°. Wartość podci-
śnienia nieznacznie przekracza 3 Pa dla najwyższej prędkości 
nawiewu ww=4,5 m/s. Strumień objętości powietrza usuwanego 
z pomieszczenia w tych warunkach jest także najniższy i jest 
poniżej 40 m3/h dla podciśnienia wynoszącego około 0,5 Pa.

Wnioski końcowe
Analiza wyników badań pokazuje, iż prezentowane wywie-

trzaki wytwarzają dodatkową wartość ciśnienia czynnego oraz 
strumień objętości powietrza wentylacyjnego. Nawet w najbar-
dziej niekorzystnych warunkach obydwa wywietrzaki nie powodu-
ją powstania wstecznego przepływu, czyli wtłaczania powietrza 
przez wywietrzak do wnętrza pomieszczenia. Wartości podciśnie-
nia ulegają zmianie w zależności od kąta natarcia strumienia 
powietrza na badany wywietrzak w płaszczyźnie pionowej 
i poziomej w przypadku wywietrzaka T-22 oraz tylko pionowej 
w przypadku wywietrzaka TRN-150. Zmiana prędkości strumienia 
powietrza wi również miała wpływ na wytwarzane przez wywie-

trzaki ciśnienia czynne. Najwyższe wartości podciśnienia wytwa-
rzały oba wywietrzaki dla przesłony „zero”, która miała za 
zadanie symulować szczelność modelu pomieszczenia (brak infil-
tracji powietrza do modelu pomieszczenia). W prezentowanych 
badaniach wyznaczono również współczynniki oporów miejsco-
wych badanych wywietrzaków (rys. 14 i rys. 15). Wartość średnia 
współczynnika oporu miejscowego wywietrzaka T-22 wynosiła ζ ≈ 
0,7 dla mierzonego zakresu strumienia objętości powietrza. Dla 
wywietrzaka TRN-150 średni współczynnik oporu miejscowego 
wynosił ζ ≈1,0. Wartości współczynnika oporu miejscowego nie 
powinny jednak być decydującym czynnikiem doboru wywietrza-
ka dlatego, że okres bezwietrzny w skali roku dla rozpatrywanego 
obszaru miasta Łodzi wynosi około 6% [1]. Badania wykazały, że 
prezentowane wwywietrzaki, w zależności od prędkości wiatru, są 
w stanie zapewnić podciśnienie pozwalające osiągnąć strumień 
objętości powietrza wentylacyjnego znacznie przekraczający 30 
m3/h (kuchnia z oknem zewnętrznym z kuchenką elektryczną lub 
wydzielone pomieszczenie WC), a w korzystnych warunkach 
wywietrzak T-22 jest w stanie osiągnąć strumień objętości powie-
trza wentylacyjnego na poziomie 70 m3/h (kuchnia z oknem 
zewnętrznym, wyposażona w kuchnię gazową lub węglową) 
zgodnie z zaleceniami [8, 12, 15]. Zaprezentowane wyniki badań 
jednoznacznie wskazują, że oba wywietrzaki są w stanie popra-
wić działanie wentylacji grawitacyjnej, co ma kluczowe znaczenie 
zwłaszcza w okresie letnim. Urządzenia te nie wymagają zapew-
nienia dodatkowego źródła energii. Wytwarzają dodatkowe 
podciśnienie wyłącznie za pośrednictwem działania siły wiatru.
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Rys. 14.
Współczynnik strat miejscowych ciśnienia wywietrzaka T-22 w funkcji strumie-
nia objętości powietrza
Fig. 14. Loss pressure coefficient of the T-22 chimney cap in the function of the 
volume air flow

Rys. 14.
Współczynnik strat miejscowych ciśnienia wywietrzaka TRN-150 w funkcji 
strumienia objętości powietrza
Fig. 15. Loss pressure coefficient of the TRN-150 chimney cap in the function of 
the volume air flow
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Geometrical modifications of the anchor impeller  
to enhance the overall performances in stirred tanks

Modyfikacje geometryczne mieszadła kotwicowego  
w celu zwiększenia ogólnej wydajności zbiorników z mieszaniem

HOUARI AMEUR, YOUCEF KAMLA

Introduction

Agitation in cylindrical tanks is an ordi-
nary operation to fulfill many objectives in 
various areas, such as the food, polymer, 
paint, pharmaceutical, and petroleum indus-
tries. The quality of the final product in mix-
ing systems is highly related to the hydrody-
namic induced by the impeller. So, detailed 
knowledge of the flow patterns in the whole 
vessel volume is needed. Additional difficul-
ties for the optimization of processes often 
occur with highly-viscous fluids [1]. 

In the mixing of fluids with low viscosi-
ty, the impeller systems consisting of one or 
more turbines are generally used. Howev-
er, and when the working fluids exhibit 
high viscosity, the close-clearance impellers 
are recommended. In this case, the impel-
ler is recommended to be used in the lami-
nar regime [2, 3]. For instance, in polym-
erization processes, an efficient mixing is 
desired to avoid some phenomena like 
dead zones and hot spots and to control 
the molecular weight distribution of the 

final product [4]. If turbines are used in 
mixing highly viscous liquids, the rapid 
decay of flow velocities may be induced, 
resulting thus in low blending quality [5].

Among the different kinds of close-
clearance impellers that are available in 
industries, the anchor impeller has proved its 
efficiency. As reported by Chhabra and 
Richardson [6], the anchor is suitable for the 
mixing of viscous Newtonian and non-
Newtonian fluids. The flow pattern induced 
by an anchor impeller is tangential, and it 
generates secondary radial and axial flows 
at high rotational speeds [7]. Karray et al. 
[8] explored the efficiency of standard 
anchor impellers for mixing Newtonian flu-
ids. They observed a significant deformation 
of the anchor arm when operating in the 
turbulent flow regime. To overcome this issue, 
they proposed inserting an anchor blade.

Espinosa-Solares et al. [9] investigated 
the combined influence of bottom clearance 
and wall clearance on power requirements. 
Their result revealed a decrease in power 
input with the raise of the bottom and wall 

clearance, which is resulted from the varia-
tion of flow patterns. The experimental study 
performed by Triveni et al. [10] on the mix-
ing of Newtonian and non-Newtonian fluids 
by anchor impellers revealed an increase in 
the fraction of the well-mixed region from 
0.7 to 0.95 with increased impeller speeds. 
This increase in mixing quality was observed 
for both Newtonian and non-Newtonian 
fluids, but the increase was small for viscous 
liquids. Prajapati and Ein-Mozaffari [2] 
used the CFD method to determine the mix-
ing characteristics of viscoplastic fluids with 
anchor impellers. The optimum values of the 
stirrer clearance-to-vessel diameter and the 
stirrer width-to-vessel diameter ratios were 
0.079 and 0.102, respectively. They also 
reported that the four-bladed anchor impel-
ler provides better performance than the 
two-bladed anchor. Ameur [11] suggested 
adding vertical and/or horizontal arms in 
the blade of the classical anchor to avoid the 
deformation of blades. Ameur and Ghe-
naim [12] combined the Scaba-anchor 
impellers to enhance the overall perfor-

prof. Houari Ameur - https://orcid.org/0000-0003-2087-7574, Department of Technology, University Centre of Naama, Ahmed Salhi P.O. 
Box 66, Naama 45000, Algeria; dr Youcef Kamla - https://orcid.org/0000-0002-3428-4748, Faculty of Technology, University Hassiba Ben 
Bouali of Chlef, Algeria. Corresponding author: houari_ameur@yahoo.fr, ameur@cuinv-naama.dz

The performance of modified anchor impellers in stirred tanks is investigated. The classical anchor impeller is taken as 
a reference, then the upper part of the blade arm is curved at different degrees (α). Three geometrical configurations 
are explored, namely: α = 0° (which corresponds to the standard shape of anchor impellers), 45°, and 90°. The study 
is achieved numerically by using a finite volume method based CFD tool. The case of highly viscous Newtonian fluids 
under laminar flow conditions is considered. From the obtained results, the newly modified anchor impeller has allo-
wed an enhancement in the axial circulation of liquid and a reduction in power requirements. The curved blade with 
90° yielded a decrease in power number by about 2.5%, compared to the classical anchor impeller.
Keywords: modified anchor impellers, stirred tanks, newtonian fluid, power consumption, hydrodynamic

W pracy przebadano działanie zmodyfikowanych mieszadeł kotwicowych w zbiornikach z mieszaniem. Jako 
element referencyjny przyjęto klasyczne mieszadło kotwicowe, w którym górną część ramienia łopatki zakrzywiono 
pod różnym kątem (α). Przebadano trzy konfiguracje geometryczne, a mianowicie: α = 0° (co odpowiada 
standardowemu kształtowi mieszadła kotwicowego), 45° i 90°. Badania realizowano numerycznie przy użyciu 
metody objętości skończonych CFD. Rozważany przypadek dotyczy wysoko lepkich płynów newtonowskich 
w warunkach przepływu laminarnego. Na podstawie uzyskanych wyników zmodyfikowane mieszadło kotwicowe 
umożliwiło zwiększenie osiowej cyrkulacji cieczy i zmniejszenie zapotrzebowania na moc. Zakrzywiona łopatka 
o kącie 90° spowodowała spadek liczby mocy o około 2,5% w porównaniu z klasycznym mieszadłem kotwicowym. 
Słowa kluczowe: zmodyfikowane mieszadła kotwicowe, zbiorniki z mieszaniem (mieszalniki), płyn newtonowski, 
pobór mocy, hydrodynamika.
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mance in mixing shear-thinning fluids. For 
anchor impellers, Kamla et al. [13] com-
pared the performance of rectangular, 
octagonal, and circular shapes of blades. 
Their results revealed that the octagonal 
shape yielded the widest well-stirred region 
over the other cases. However, the lowest 
power input was obtained with the circular 
shape of blades.

In the present paper, a new modifica-
tion in the blades of anchor impeller is 
introduced. The primary purpose is to 
enhance the circulation of fluid particles 
within the vessel and to reduce power con-
sumption. The study is achieved for a high-
ly viscous Newtonian fluid under laminar 
flow conditions.

Case study

The geometry of the stirred system is 
illustrated in Figure 1. It consists of a cylin-
drical, unbaffled, and flat-bottomed tank 
(diameter: D = 300 mm, height: H/D = 1) 
fitted with an anchor agitator. The glycerol 
(density ρ = 1262 [kg∙m-3] and viscosity µ 
= 1.495 [Pa∙s]) is used as a working fluid. 
The liquid level is kept equal to the vessel 
height. The impeller is placed at a clear-
ance (c) from the vessel base c/D = 0.066. 
Further details on the other geometrical 
parameters are provided in Table 1.

Effects of the inclination (α) of the upper 
part of the blade are investigated by realiz-
ing three geometrical configurations, which 
are: α = 0° (which corresponds to the clas-
sical anchor), 45°, and 90°, respectively.

  
Table 1. Details on the geometrical parameters
H/D d/D h/D c/D a/D b/D ds/d
1 0.5 0.95 0.066 0.04 0.02 0.06

Theoretical tools

The power number (Np) is an essential 
parameter to determine the performance 
of a stirred system. It is defined as follows:

 Np = P:(rN3d5) (1)

where P is the power consumption, and N 
is the impeller rotational speed. The Reyn-

olds number Re is the ratio between the 
viscous and inertia forces:

 Re = (ρNd5):µ (2)

The dimensionless axial and radial 
coordinates Z* and R* are defined respec-
tively as:

 R* = 2R/D  (3)
 Z* = Z/D  (4)

The dimensionless velocity is defined as:

 V* = V/πNd  (5)

Experimental set-up

To perform the investigation, the com-
puter software (CFX), which is based on 
the finite volume method, was used. How-
ever, the geometry and mesh of the com-
putational domain (Fig. 2) were created 
with the computer tool Ansys ICEM CFD. 
The steady-state, three-dimensional, and 
laminar flows of an incompressible fluid 
were considered. The Navier-Stokes equa-
tions written in a rotating, cylindrical 
frame of references were solved. Due to 
the absence of baffles, the Rotating Refer-
ence Frame (RRF) technique was tech-
nique. The same approach has been used 
by many researchers, and satisfactory 
results were obtained [14-18]. To achieve 
the velocity-pressure coupling, a pressure-
correction method of the type Semi-Implic-
it Method for Pressure-Linked Equations-

Consistent (SIMPLEC) was used. Mesh tests 
were done by checking that additional 
cells did not change the velocity magni-
tude in the regions of high-velocity gradi-
ents around the impeller blades by more 
than 2.5%. After mesh tests, the final grid 
that was selected had about 0.8 million of 
cells.

With a machine (INTEL® i7 processor 
with 8 Gb RAM) and for a residual target 
10-7, the convergence was achieved after 
about 1700−1800 iterations, which cor-
responds to about 4−5 hours of CPU time.

Validation

To validate the numerical approach 
and to check the reliability of the computer 
software and the selected mesh, some pre-
dicted results were compared with avail-
able experimental data. The predicted 
values of power numbers are presented in 
Figure 3 against those obtained experi-
mentally by Prajapati and Ein-Mozaffari 
[2]. The results provided in this figure were 

obtained with the same geometrical condi-
tions and fluid characteristics as those used 
by Prajapati and Ein-Mozaffari. The com-
parison between both results shows a sat-
isfactory agreement.

Results and discussion

Flow fields
In the first part of our investigation, the 

7 
 

experimentally by Prajapati and Ein-Mozaffari [2]. The results provided in this figure were 

obtained with the same geometrical conditions and fluid characteristics as those used by 

Prajapati and Ein-Mozaffari. The comparison between both results shows a satisfactory 

agreement. 

1 10 100

1

10

100

Re

Np

 

 

 

 

 Exp. (Prajapati and Ein-Mozaffari, 2009)
 Num. (Present work)

 

Figure 3: Impeller power number versus Reynolds number 

6. Results and discussion 

6.1. Flow fields 

In the first part of our investigation, the flow fields are presented under various plots and 

for different locations in the vessel volume. At the mid-height of the vessel (Z* = 0.5) and for 

the angular position θ = 0°, the variation of the dimensionless tangential velocity (Vθ
*) along 

the vessel radius is given in Figure 4. Values of Vθ
* are provided for the three cases under 

investigation, i.e., α = 0°, 45°, and 90°. We note the line passing through the blade of the 

impeller is taken as a reference for the angular coordinate. 

Fig. 1
The geometry of 
the stirred system 

Fig. 3 
Impeller power number  
versus Reynolds number

Fig. 2 
Meshing of the 
computational 
domain with tetra-
hedral elements



44  6/2020 www.informacjainstal.com.pl

 I 

flow fields are presented under various 
plots and for different locations in the ves-
sel volume. At the mid-height of the vessel 
(Z* = 0.5) and for the angular position θ 
= 0°, the variation of the dimensionless 
tangential velocity (Vθ

*) along the vessel 
radius is given in Figure 4. Values of Vθ

* 

are provided for the three cases under 
investigation, i.e., α = 0°, 45°, and 90°. 
We note the line passing through the 

blade of the impeller is taken as a refer-
ence for the angular coordinate.

As observed in this figure, the tangen-
tial velocity increases gradually from the 
impeller shaft until reaching the highest 
values at the blade tip, and it decreases 
again until becoming negligible at the tank 
wall. The comparison between the three 
geometrical configurations reveals that the 
maximum amount of Vθ

* is reached at the 

blade tip, whatever the curvature of the 
blade.

The streamlines induced by the differ-
ent impellers studied are plotted in Figure 
5 at the mid-height of the vessel. A recircu-
lation zone, where the fluid is less agitated, 
is formed near the tank wall in the area 
swept by the impeller. This is due to the wall 
effect. The size of theses loops decreases 
with the raise of blade curvature, resulting 
thus in a wider well-stirred region around 
the impellers, as observed in Figure 6.

For further insight into the hydrody-
namic induced by the newly modified 
anchor impellers, the axial streamlines are 
plotted (Figure 7) on the vertical plane 
passing through the impeller (θ = 0°). For 
the classical anchor, the flow patterns are 
uniform in the whole vessel volume. How-
ever, the curved blade has yielded a sig-
nificant change in the flow patterns. Con-
siderable enhancement in the axial circula-
tion of fluid particles is obtained with the 
raise of blade curvature (α). Figure 8, 
where the dimensionless axial velocity is 
followed along with the vessel height (Z*), 
confirms this finding. We note that the 
negative values of velocity represent the 
existence of counter flows. However, the 
excessive increase in the blade curvature 
may result in reduced size of the well-
stirred region near the free surface of the 
liquid, as illustrated in Figure 9. 

Power consumption
Variations of the power number (Np) 

for the different geometrical configurations 
under study are provided in Figure 10. 
Values of Np for the three cases α = 0°, 
45°, and 90° are: 2.43, 2.41, and 2.37, 
respectively. As observed, the increase in 
the inclination angle of the vertical arm of 
the blade yields a reduction in power con-
sumption. Compared to the classical 
anchor, the inclination by 45° and 90° 
provided a decrease in Np by about 0.8% 
and 2.5%, respectively.

Conclusion

Some modifications in the classical 
anchor impeller have been introduced to 
enhance the overall performances in cylin-
drical tanks. It concerned the curvature (α) 
of the upper part of the vertical arm of the 
blade. Three cases were considered, 
namely: α = 0° (which corresponds to the 
classical anchor), 45°, and 90°. The flow 
fields generated in the whole vessel vol-
ume, as well as the power requirements for 
the agitation of a viscous Newtonian fluid, 
were determined.

From the obtained results, the increased 
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angle α has been found to be advanta-
geous in terms of reduction in power con-
sumption. Compared to the standard 
anchor, a decrease in power number by 
about 2.5% was reached with the case α = 
90°. Furthermore, the size of the well-
stirred region has been increased with the 
raise of α, which is due to the intensifica-
tion of the movement of fluid particles.

Nomenclature
a  - Width of the blade arm, m
b  - Thickness of the blade arm, m
c  - impeller off-bottomed clearance, m
d  - impeller diameter, m
D  - tank diameter, m
h  - Blade height, m
H  - Vessel height, m
N  - Impeller rotational speed, s-1

P  - Power, W

Np  - Power number, dimensionless
R  - Radial coordinate, m
R* - Dimensionless radial coordinate,  

   R* = 2R/D
Re  - Reynolds number, dimensionless
Vz  - Axial velocity, m∙s-1

Vθ  - Tangential velocity, m∙s-1

Z  - Axial coordinate, m
Z*  - Dimensionless axial coordinate,  

  Z* = 2Z/D
ρ  - Fluid density, kg∙m-3

µ  - Viscosity, Pa∙s
α  - Blade curvature, degree.
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6.2. Power consumption 

Variations of the power number (Np) for the different geometrical configurations under 

study are provided in Figure 10. Values of Np for the three cases α = 0°, 45°, and 90° are: 

2.43, 2.41, and 2.37, respectively. As observed, the increase in the inclination angle of the 

vertical arm of the blade yields a reduction in power consumption. Compared to the classical 

anchor, the inclination by 45° and 90° provided a decrease in Np by about 0.8% and 2.5%, 

respectively. 

 

Figure 10: Power number for the different cases studied, Re = 50 
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Badanie funkcjonalności innowacyjnej studzienki 
przeznaczonej do grawitacyjnych  

sieci kanalizacyjnych
Operational analysis of the innovative sewage manhole  

for gravity sewage networks

DARIUSZ KOWALSKI, MAŁGORZATA IWANEK, BEATA KOWALSKA, PAWEŁ SUCHORAB,  
MARIAN KWIETNIEWSKI, WIESŁAW DUKLEWSKI, STANISŁAW DZIAK, ANETA MIERZWA, KAMIL KĘPIŃSKI

Niezawodne działanie sieci kanalizacyjnych stanowi jeden z warunków istnienia i rozwoju obszarów zurbanizowa-
nych. Do sposobów podnoszenia niezawodności działania tych sieci należy takie kształtowanie ich struktur, by ist-
niały różne, alternatywne drogi przepływu ścieków. Zadanie to sprowadza się często do przekształcenia struktur 
sieci rozgałęzieniowych w pierścieniowe. Kluczowym elementem warunkującym uzyskanie struktur pierścieniowych 
w sieciach kanalizacyjnych są studzienki umożliwiające połączenia krzyżujących się rurociągów. Celem artykułu 
jest: przedstawienie nowego rozwiązania studzienki kanalizacyjnej, mogącej pracować jako element pierścieniowej 
grawitacyjnej sieci kanalizacji sanitarnej lub deszczowej, prezentacja przeprowadzonych prób sprawności hydrau-
licznej studzienki, a także porównanie warunków przepływu ścieków w nowej studzience z przepływem w rozwią-
zaniach stosowanych dotychczas. Proponowana studzienka różni się od klasycznej studzienki połączeniowej budo-
wą dennicy. Rozwiązanie umożliwia bezkolizyjne połączenie krzyżujących się rur w trakcie normalnej pracy sieci, 
natomiast w przypadku wystąpienia niedrożności jednego z przewodów automatycznie przekierowuje ścieki do 
przewodu drożnego. Prezentowana konstrukcja uzyskała ochronę patentową nr PL 229311.
Słowa kluczowe: studzienka kanalizacyjna, niezawodność, bezkolizyjne skrzyżowanie

The reliable operation of sewage networks is one of the key elements necessary for the existence and development 
of urban areas. The assurance of alternative paths of sewerage conveyance by proper network shaping is one of the 
ways of increasing network’s reliability. It can be achieved by transforming branched networks into loops. However, 
to connect channels into looped structures, it is required to intersect channels safely. The aim of this paper is to 
present a new, innovative sewage manholes, which can be used in both a sanitary and storm gravity sewage 
network. The additional aim is to present the results of a hydraulic test of a manhole prototype. The innovative 
manhole is characterized by a specific manhole base construction. It enables a safe, two-level channel intersection 
during normal operation. In case of a channel failure (blocked outflow), the sewage flow is redirect into the other 
channel. The manhole constructor is patented (Patent no PL 229311). 
Keywords: sewage manhole, reliability, safe intersection

Wstęp

Niezawodne działanie sieci kanaliza-
cyjnych stanowi jeden z warunków istnie-
nia i rozwoju obszarów zurbanizowanych 
[1,2]. Konsekwencje awarii systemu prze-
syłania ścieków są zróżnicowane. Mogą 
jednak stanowić znaczące zagrożenie 
zarówno dla mienia, jak i życia mieszkań-
ców tych terenów [3,4], stąd konieczność 
ich odpowiedniego projektowania [5]. Ist-

nieją różne sposoby podnoszenia nieza-
wodności sieci kanalizacyjnych [6,7], 
wśród których można wyróżnić takie 
kształtowanie ich struktur, by tworzyć 
różne alternatywne drogi przepływu ście-
ków. Zadanie to sprowadza się często do 
przekształcenia typowej struktury sieci 
rozgałęzieniowych w struktury pierścienio-
we. Niestety w aktualnych wytycznych dla 
projektantów, opracowanych przez przed-
siębiorstwa eksploatujące systemy kanali-

zacyjne, brak sprecyzowanych zaleceń 
dotyczących rekomendowanych rozwią-
zań zamykania takich pierścieni [8-10].

Struktury pierścieniowe są powszech-
nie stosowane w sieciach wodociągowych, 
natomiast ich wykorzystanie w grawitacyj-
nych sieciach kanalizacyjnych jest utrud-
nione zarówno przez układ wysokościowy 
poszczególnych rurociągów, jak również 
problemy z właściwym ukształtowaniem 
kierunku strumieni przepływających 
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 ścieków. Ważnym elementem warunkują-
cym uzyskanie struktur pierścieniowych 
w sieciach kanalizacyjnych są węzły, 
w których studzienki umożliwiają połącze-
nia krzyżujących się rurociągów [11,12]. 
W dotychczasowej praktyce, połączenia te 
wykonywane są w sposób typowy, powo-
dujący na ogół kolizję strumieni ścieków 
dopływających do studzienki łączonymi 
kanałami. Mimo różnych propozycji łącze-
nia kanałów w studzienkach połączenio-
wo-rozgałęzieniowych, jak np. wyrówny-
wanie dna i wyrównywanie sklepienia 
łączonych kanałów czy tworzenie progu 
na kanałach doprowadzających ścieki do 
studzienki, nie udało się całkowicie wyeli-
minować zaburzeń w strumieniach dopły-
wających ścieków [13]. W rezultacie, sto-
sowane dotychczas sposoby łączenia 
kanałów w węzłach sieci grawitacyjnych 
skutkują często nadmiernym piętrzeniem 
ścieków w studzienkach, co utrudnia 
sprawny przepływ tych ścieków oraz kom-
plikuje procedury sterowania pracą sieci. 

 Powyższe problemy skłoniły autorów 
artykułu do opracowania nowej konstruk-
cji studzienki, w której odpowiednio skon-
struowana dennica ograniczałaby wska-
zane niedoskonałości. Rozwiązanie 
powstało w ramach realizacji projektu pt. 
„Przygotowanie założeń i wdrożenie Zin-
tegrowanego Systemu Zarządzania Infra-
strukturą Techniczną Przedsiębiorstwa” 
z Programu Operacyjnego Innowacyjna 
Gospodarka, Działanie 1.4 i 4.1, lata 
2007-2013, którego beneficjentem był 
MPWiK „Wodociągi Puławskie” Sp. z o.o. 
w Puławach. Projekt współfinansowany 

był przez Unię Europejską ze środków 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regio-
nalnego. Dzięki programowi Inkubator 
Innowacyjności 2.0, współfinansowanemu 
przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa 
Wyższego oraz Politechnikę Lubelską 
udało się zbudować prototyp studzienki.

Celem artykułu jest przedstawienie 
koncepcji oraz wyników badań hydraulicz-
nych pracy proponowanej studzienki. 
Badania prototypu przeprowadzono 
w skali półtechnicznej na terenie MPWiK 
w Puławach. W artykule przedstawiono 
również porównanie warunków przepływu 
ścieków w nowej studzience z przepływem 
w studzienkach stosowanych dotychczas. 

Koncepcja proponowanej 
studzienki kanalizacyjnej

Prezentowana w artykule studzienka 
kanalizacyjna, opracowana w Katedrze 
Zaopatrzenia w Wodę i Usuwania Ście-
ków na Wydziale Inżynierii Środowiska 
Politechniki Lubelskiej, przy współudziale 
pracowników Komórki Badawczo-Rozwo-
jowej Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodo-
ciągów i Kanalizacji „Wodociągi Puław-
skie” w Puławach oraz Wydziału Instalacji 
Budowlanych Hydrotechniki i Inżynierii 
Środowiska Politechniki Warszawskiej, 
przeznaczona jest do bezkolizyjnego 
krzyżowania rur grawitacyjnych sieci 
kanalizacji sanitarnej lub deszczowej. 
W założeniach ma ona stanowić element 
ułatwiający przebudowę sieci o struktu-
rach rozgałęzieniowych w pierścieniowe. 
Umożliwi to przepływ ścieków alternatyw-

nymi drogami w sposób bezkolizyjny, co 
ma szczególne znaczenie w sytuacji nor-
malnej, tj. bezawaryjnej pracy sieci. 

Proponowana studzienka różni się od 
klasycznej studzienki połączeniowej budo-
wą dennicy. Rzut i przekroje dennicy 
nowej studzienki przedstawiono schema-
tycznie na rys. 1. Dennica, do której 
doprowadzone są przewody – (1) i (2), 
składa się z płyty fundamentowej (3), na 
której posadowiono obudowę studzienki 
(4) oraz dwupoziomowego dna. Każdy 
poziom ma wyodrębniony spocznik – 
dolny (5) i górny (6) oraz wyprofilowaną 
kinetę – dolną (7) i górną (8). Podobnie jak 
w klasycznej studzience kanalizacyjnej, 
spocznik ma spadek w kierunku kinety. 
Kineta dolna (7) łączy się z poprowadzo-
ną niżej rurą (1), natomiast kineta górna 
(8) z poprowadzoną wyżej rurą (2). Na 
całej długości kinety górnej (8) wyodręb-
niono krawędź przelewową (9). Prezento-
wana konstrukcja uzyskała ochronę paten-
tową [14].

W trakcie normalnej, bezawaryjnej 
pracy sieci kanalizacyjnej, ścieki przepły-
wają przez studzienkę rurami (1) i (2) oraz 
odpowiednio kinetami (7) i (8) na dwóch 
poziomach dennicy, niezależnie od siebie, 
nie łącząc się ze sobą (rys. 2). W przy-
padku niedrożności jednego z przewo-
dów, w proponowanej studzience ścieki 
spiętrzają się, następnie przez przelew (9 
– rys. 1) dostają się do drugiej kinety 
i swobodnie wypływają ze studzienki 
drożnym przewodem. Rozwiązanie umoż-
liwia więc nieprzerwaną pracę sieci kana-
lizacyjnej zarówno w warunkach bezawa-
ryjnych, jak i w przypadku niedrożności 
któregokolwiek z łączonych kanałów. 
Dodatkowo umożliwia ograniczenie liczby 
studzienek na sieci kanalizacyjnej. 

Metodyka badań

 
Rys. 1. Schemat dennicy proponowanej  studzienki kanalizacyjnej do bezkolizyjnego przepływu 

ścieków w węzłach skrzyżowań grawitacyjnych sieci kanalizacyjnych 
Fig. 1. Construction of a sewage manhole for two-level safe pipe’s intersection 

 

 
Rys. 2. Widok aksonometryczny proponowanej dennicy  

Fig. 2. Axonometric view of the proposed manhole 
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Badania hydrauliczne przepływu w proponowanej studzience przeprowadzono 

wykorzystując jej betonowy prototyp (Rys. 3a) oraz dwie betonowe studzienki testowe: studzienkę 
nr 1 z kinetą w kształcie „+” (Rys. 3b) oraz studzienkę nr 2 z poziomym dnem bez kinet „0” (Rys. 
3c). Prototyp oraz studzienki testowe wyprodukowane zostały przez Przedsiębiorstwo Produkcyjno-
Handlowo-Usługowe WOL-MAT w Lubartowie, która podjęła się seryjnej produkcji prototypowej 
studzienki. Wszystkie studzienki miały średnicę 1200 mm, wysokość kręgu 1 m. Średnice przejść 
szczelnych dla kanałów wlotowych i wlotowych były jednakowe i wynosiły 200 mm. Wysokość 
krawędzi przelewu względem dna dolnej i górnej kinety studzienki prototypowej wynosiła 
odpowiednio – 45 oraz 15 cm.  
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Badania hydrauliczne przepływu 

w proponowanej studzience przeprowa-
dzono, wykorzystując jej betonowy prototyp 
(rys. 3a) oraz dwie betonowe studzienki te-
stowe: studzienkę nr 1 z kinetą w kształcie 
„+” (rys. 3b) oraz studzienkę nr 2 z pozio-
mym dnem bez kinet „0” (rys. 3c). Prototyp 
oraz studzienki testowe wyprodukowane 
zostały przez Przedsiębiorstwo Produkcyj-
no-Handlowo-Usługowe WOLMAT w Lu-
bartowie, które podjęło się seryjnej produk-
cji prototypowej studzienki. Wszystkie stu-
dzienki miały średnicę 1200 mm, wysokość 
kręgu 1 m. Średnice przejść szczelnych dla 
kanałów wlotowych i wylotowych były jed-
nakowe i wynosiły 200 mm. Wysokość kra-
wędzi przelewu względem dna dolnej i gór-
nej kinety studzienki prototypowej wynosiła 
odpowiednio – 45 oraz 15 cm. 

Stanowisko badawcze zbudowane 
zostało na terenie MPWiK „Wodociągi 
Puławskie” w Puławach (rys. 4). W bada-
niach wykorzystano wodę wodociągową 
pobieraną bezpośrednio z hydrantu. 
Badanie polegało na pomiarach wysoko-
ści spiętrzenia zwierciadła wody w stu-
dzienkach lub kinetach, w zależności od 
natężenia przepływu, dla przyjętych 
warunków drożności kanałów – drożny/
całkowicie zablokowany. Strumienie obję-
tości dopływającej do studzienki wody 
mierzone były w każdym z ciśnieniowych 
przewodów doprowadzających, za 
pomocą ultradźwiękowego bezinwazyjne-
go przepływomierza FLEXIM FLUXUS 
ADM 6420 oraz elektromagnetycznego 
przepływomierza SIEMENS SITRANS FM 
MAG 8000. Wielkość strumienia zmienia-
no, regulując stopnień otwarcia hydrantu 
(5 – rys. 4) oraz zasuw (4 – rys. 4) tak, 
aby uzyskać jednakowe wartości w obu 
przewodach doprowadzających wodę do 
studzienki. Grawitacyjny odpływ ze stu-
dzienki zapewniały rury kanalizacyjne 
PVC o średnicy DN200. Zamierzoną blo-
kadę wybranego odpływu ze studzienek 
realizowano za pomocą standardowego 
pneumatycznego korka kanalizacyjnego. 

Badania objęły 3 serie pomiarowe 
w przypadku studzienki prototypowej i 2 
serie w przypadku studzienek testowych. 
Przebieg pierwszej serii był jednakowy dla 
wszystkich trzech studzienek – mierzono 
poziom napełnienia kinet (w przypadku 
studzienki testowej „0” – spiętrzenia w stu-
dzience), w zależności od wielkości stru-
mienia dopływającej wody, przy zachowa-
niu pełnej drożności obu odpływów. 
W drugiej serii, w przypadku studzienek 
testowych „+” i „0” pomiary spiętrzenia 
obejmowały spiętrzenie ponad dnem kinety 
(dnem studzienki testowej „0”), niezależnie 
od lokalizacji zablokowanego przewodu.

W przypadku studzienki prototypowej, 
ze względu na różne rzędne położenia 
przewodów w tej studzience oraz spodzie-
wany dwukierunkowy przepływ wody 
przez krawędź przelewową (9 – rys. 1) 
w zależności od lokalizacji zablokowanego 
przewodu, konieczne było przeprowadze-
nie kolejnych 2 serii badań: drugiej przy 
niedrożnym kanale górnym i trzeciej przy 
niedrożnym kanale dolnym. W drugiej serii 
przeprowadzono więc pomiary napełnie-
nia kinet i spiętrzenia przy niedrożnym 
kanale górnym, przy czym zarówno 
w przypadku dolnej, jak i górnej kinety 
poziomem odniesienia było dno (najniżej 
położony punkt) kinety dolnej. W trzeciej 
serii przeprowadzono pomiary napełnie-
nia kinet i spiętrzenia przy niedrożnym 
kanale dolnym, przy czym do momentu 
wystąpienia przepływu przez krawędź 
przelewu napełnienie kinety górnej było 
mierzone od jej dna, a napełnienie kinety 
dolnej – od dna kinety dolnej. Po zadziała-
niu przelewu spiętrzenie nad każdą z kinet 
było odnoszone do dna kinety dolnej.

Wyniki badań

Wyniki pierwszej fazy badań przed-
stawiono w tabeli 1. Zawarto w niej war-
tości napełnienia „H” wody w kinetach 
studzienek, w zależności od wielkości 
dopływającego strumienia objętości wody 
„Q”: odpowiednio w studzience prototy-
powej oraz w studzienkach testowych. 
Wyniki pomiarów przedstawiono także 

w formie wykresu (rys. 5). W warunkach 
normalnej pracy, tj. pełnej drożności obu 
krzyżujących się przewodów, studzienka 
prototypowa, poza pierwszym pomiarem 
charakteryzowała się najniższymi wyso-
kościami napełnienia wody w kinetach, 
w porównaniu do studzienek testowych. 
Przy porównywalnym natężeniu (ok. 90 
m3/h) napełnienia wyniosły odpowiednio 
9 cm w studzience prototypowej oraz  
15 cm i 23 cm w studzienkach testowych. 

Tab. 1. Zmierzone napełnienie kinet w warun-
kach drożności obu krzyżujących się przewodów
Tab. 1. Water depth in invert channels during 
normal operation

Prototyp Testowa „+” Testowa „0”
Q H Q H Q H

m3/h cm m3/h cm m3/h cm
41,8 7,0 38,0 5,0 37,6 15,0
71,0 8,0 66,6 10,0 64,9 17,5
87,6 9,0 82,7 12,5 82,7 21,0

89,5 9,0 89,8 15,0 90,2 23,0
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Rys. 5. Wykresy napełnienia kinet i studzienek przy normalnym przepływie 
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Fig. 3. Manhole bases: a) prototype of an innovative manhole, b) test manhole no 1 – with „+” invert 
channel, c) test manhole no 2 – without invert channel

Rys. 4. 
Schemat stanowiska do badania przepływu wody w studzience kanalizacyjnej
Fig. 4. Scheme of a research setup for flow test in the innovative sewage manhole

Rys. 5. 
Wykresy napełnienia kinet i studzienek przy 
normalnym przepływie
Fig. 5. Graph of water depth in invert channels 
and manholes during normal operation
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Wyniki drugiej fazy badań przedsta-
wiono w tabeli 2. Zawarto w niej zmierzo-
ne wartości spiętrzenia „H” wody w stu-
dzienkach, w sytuacji całkowitej niedroż-
ności (zablokowania przepływu) jednego 
z przewodów odpływowych. Wyniki 
pomiarów przedstawiono także na wykre-
sie (rys. 6). W przypadku studzienki proto-
typowej, w porównaniu ze studzienkami 
testowymi, było różne od uzyskiwanego 
przy blokadzie przewodu dolnego. W stu-
dzienkach testowych, z racji jednakowego 
poziomu wszystkich przewodów, takiej 
zależności nie stwierdzono. 

Po zablokowaniu górnego odpływu 
spiętrzenie wody w studzience prototypo-
wej w porównaniu ze studzienkami testo-
wymi było praktycznie cały czas wyższe 
lub porównywalne do obserwowanego 
w studzienkach testowych. Przy blokadzie 
przewodu dolnego spiętrzenie w studzien-
ce prototypowej było niższe niż w testo-
wych do wartości przepływu 66,1 m3/h. 
Przy wyższych natężeniach przepływu 
spiętrzenie to było wyższe niż w studzien-
kach testowych.

Uzyskane wyniki wskazują, że przy 
blokadzie jednego z przewodów odpły-
wowych spiętrzenie w studzience prototy-
powej jest porównywalne ze studzienkami 
testowymi. Można więc stwierdzić, że 
w tych warunkach proponowana studzien-
ka nie pogarszała warunków hydraulicz-

nych przepływu wody w stosunku do stu-
dzienek testowych.

Podsumowanie i wnioski

Proponowana studzienka, dzięki swo-
jej konstrukcji, w trakcie normalnej beza-
waryjnej pracy sieci kanalizacyjnej umoż-
liwia bezkolizyjny przepływ ścieków 
w dwóch różnych kierunkach. Może być 
stosowana w grawitacyjnych sieciach 
kanalizacyjnych o strukturze rozgałęzie-
niowej, jak i pierścieniowej, uważanej za 
bardziej niezawodną. W przypadku awa-
rii, polegającej na niedrożności jednego z 
podłączonych przewodów, studzienka 
umożliwia automatyczne przekierowanie 
ścieków do drugiego, drożnego przewo-
du. Jej zastosowanie spełnia więc założe-
nie umożliwienia przesyłania ścieków 
drogą alternatywną. Nie wymaga również 
wykorzystania dodatkowego systemu ste-
rowania kierunkiem przepływu.

Przeprowadzone badania wykazały, 
że w warunkach „normalnej” pracy pro-
ponowana studzienka gwarantuje lepsze 
warunki przepływu ścieków w stosunku do 
studzienek testowych – brak interakcji obu 
strumieni przesyłanych ścieków. W przy-
padku wystąpienia awarii, polegającej na 
niedrożności jednego z przewodów pod-
łączonych do studzienki, spiętrzenie zwier-
ciadła wody w proponowanej studzience 

okazało się porównywalne do obserwo-
wanego w studzienkach testowych. 

Prezentowane rozwiązanie, jak rów-
nież przeprowadzone badania w skali 
półtechnicznej wskazują na celowość dal-
szych badań prowadzonych już w warun-
kach rzeczywistych. Badania takie, dzięki 
uprzejmości MPWiK „Wodociągi Puław-
skie”, prowadzone będą w sieci kanaliza-
cyjnej miasta Puławy.
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Fig. 5. Graph of water depth in invert channels and manholes during normal operation 
Wyniki drugiej fazy badań przedstawiono w tabeli 2. Zawarto w niej zmierzone wartości 

spiętrzenia „H” wody w studzienkach, w sytuacji całkowitej niedrożności (zablokowania 
przepływu) jednego z przewodów odpływowych. Wyniki pomiarów przedstawiono także na 
wykresie (rys. 6). W przypadku studzienki prototypowej spiętrzenie przy blokadzie przewodu 
górnego było różne od uzyskiwanego przy blokadzie przewodu dolnego. W studzienkach 
testowych, z racji jednakowego poziomu wszystkich przewodów, takiej zależności nie stwierdzono.  
 
Tab. 2. Zmierzone spiętrzenie ścieków w studzienkach w warunkach blokady jednego z odpływów 

Tab. 2. Water depth in manholes with one outflow blocked 
Prototyp 

(zablokowany 
odpływ górny) 

Prototyp 
(zablokowany 
odpływ dolny) 

Testowa „+” Testowa „0” 

Q H Q H Q H Q H 
m3/h cm m3/h cm m3/h cm m3/h cm 
39,5 16,0 39,2 14,5 40,0 14,0 38,5 21,0 
63 29,0 66,1 19,5 65,4 25,0 66,3 30,0 

80,5 44,5 82,4 48,5 82,6 40,0 82,7 43,0 
85,5 49,5 84,2 50,0 91,8 50,0 96,7 60,0 
92 56,0 92,0 51,0 92,9 54,0 95,4 61,0 

 

 
Rys. 6. Wykresy spiętrzenia ścieków w przy zablokowanym jednym z odpływów 

Fig. 6. Graph of water depth in manholes with one outflow blocked  
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Istotne zmiany w prawie budowlanym
Important changes in construction law

ZIEMOWIT SULIGOWSKI

Omówiono konsekwencje zmian wprowadzonych w polskim prawie budowlanym w 2020 r. Wyszczególniono 
ponad 20 istotnych zmian w stosunku do dotychczasowych regulacji. Podano zasadnicze zmiany w procedurach 
pozwoleń na budowę. Przedstawiono nowe regulacje w zakresie projektu budowlanego. Szczególnej uwagi wyma-
gają zasadnicze zmiany systemu projektowania, w tym pojawienie się obligatoryjnego projektu technicznego. Spre-
cyzowano procedurę odstępstw od zatwierdzonego projektu. Zwrócono uwagę na nowe zadania kierownika budo-
wy związane z oceną projektu technicznego. 
Słowa kluczowe: prawo budowlane, dokumentacja projektowa, procedury zatwierdzeń

The consequences of the changes introduced to the Polish construction law in 2020 were discussed. More than 20 
significant changes are listed in relation to current regulations. Major changes in building permit procedures are 
given. New regulations regarding the construction design were presented. Particular attention should be paid to 
fundamental changes in the design system, including the appearance of a mandatory technical design. The 
procedure for deviations from the approved design has been specified. Attention was paid to new tasks of the 
construction manager related to technical project assessment.
Keywords: national standard, plastic pipelines, investment process, exploitation

Od szeregu (co najmniej 20) lat ocze-
kiwana jest nowa ustawa, zastępująca 
ustawę z dnia 7 lipca 1994 r. „Prawo bu-
dowlane”, zamiast nowej regulacji wpro-
wadzane są jednak kolejne (już chyba po-
nad 100) zmiany w dotychczasowym pra-
wie. Niezależnie od kolejnych głośnych 
zapowiedzi powstania w krótkim czasie 
Kodeksu Budowlanego pojawiają się 
mniej lub bardziej istotne korekty istnieją-
cej ustawy.

Na tle dotychczasowych zmian na 
szczególną uwagę zasługuje najnowsza 
– ustawa z dnia 13 lutego 2020 o zmia-
nie ustawy Prawo budowlane (Dz. U. 
z 2019 r. poz. 1186, z późniejszymi 
zmianami) została ogłoszona w dniu 18 
marca 2020 r. Niestety, zamiast tekstu 
ujednoliconego w Dzienniku Ustaw (Dz. 
U. z 2020 r., poz. 471), ograniczono się 
do zamieszczenia tylko korekt i uzupeł-
nień, co nie poprawia czytelności. 

Nowe elementy

Ustawa z dnia 13 lutego 2020 wpro-
wadza ponad 20 istotnych zmian do do-
tychczasowych zapisów. W szczególności 
są to:
1. Modyfikacja definicji „obszar oddzia-

ływania obiektu”.

2. Zmiany w przepisach dotyczących uzy-
skiwania odstępstw od przepisów tech-
niczno-budowlanych (uszczegółowienie 
wymagań w stosunku do wniosku, za-
kaz w  przypadku legalizacji odstępstw, 
uproszczenia procedur w przypadku: 
nadbudowy, rozbudowy, przebudowy 
zmianie sposobu użytkowania, rozwią-
zań zamiennych w stosunku do wyma-
gań ochrony ppoż.).

3. Określenie długości wymaganej prak-
tyki do uzyskania specjalizacji w ra-
mach posiadanych uprawnień bez 
ograniczeń.

4. Wprowadzenie katalogu obiektów bu-
dowlanych wymagających zgłoszenia 
oraz zwolnionych od zgłoszenia i od 
pozwolenia.

5. Dodatkowe zwolnienia od obowiązku 
zgłoszenia i od pozwolenia.

6. Nowe zasady sporządzania projektu 
budowlanego: 3 części:
 – Projekt zagospodarowania działki 

lub terenu;
 – Projekt architektoniczno-budowla-

ny;
 – Projekt techniczny.

Przy wniosku o pozwolenie na bu-
dowę: Projekt zagospodarowania 
działki lub terenu, Projekt architek-
toniczno-budowlany.

Przy wniosku o wydanie decyzji 
pozwolenia na użytkowanie Pro-
jekt techniczny.

7. Zmniejszenie liczby egzemplarzy pro-
jektu – wraz z wnioskiem o pozwolenie 
na budowę 3 egzemplarze projektu.

8. Nowe obowiązki projektanta związa-
ne z wprowadzonym podziałem pro-
jektu budowlanego.

9. Zmiany w zakresie regulacji dotyczą-
cych „istotnych odstępstw” od pozwo-
lenia na budowę.

10. Zmiany usprawniające procedurę 
przeniesienia pozwolenia oraz praw 
wynikających ze zgłoszenia.

11. Uchylenie obowiązku zawiadamiania 
organu nadzoru budowlanego o za-
mierzonym terminie rozpoczęcia ro-
bót dla budynków mieszkalnych jed-
norodzinnych.

12. Wykaz robót wymagających ustano-
wienia przez inwestora kierownika bu-
dowy i inspektora nadzoru inwestor-
skiego, doprecyzowano obowiązki 
kierownika budowy.

13. Uszczegółowienie przepisów dotyczą-
cych prowadzenia dziennika budowy, 
a także regulacji odnoszących się do 
tablicy informacyjnej i ogłoszenia za-
wierającego dane dot. BHP.

14. Uregulowanie sprawy budowy 
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nia) wprowadzające rozwiązania 
upraszczające legalizację.

15. Nowe przepisy umożliwiające prze-
prowadzenie uproszczonego postępo-
wania legalizacyjnego w stosunku do 
samowoli budowlanych powstałych 
ponad 20 lat temu (nie dotyczy samo-
woli na terenach rodzinnych ogrodów 
działkowych).

16. Uporządkowanie przepisów związa-
nych z zakończeniem budowy.

17. Wprowadzenie pięcioletniego terminu 
dla stwierdzenia nieważności decyzji 
o pozwoleniu na budowę oraz decyzji 
o pozwoleniu na użytkowanie.

18. Określenie nowej procedury dotyczą-
cej kar za nielegalne użytkowanie 
obiektu budowlanego (w tym szcze-
gólnie możliwość wielokrotnego na-
kładania kar).

19. Zmiany w przepisach dotyczące okre-
sowych kontroli obiektów budowla-
nych.

20. Ustanowienie obowiązku przedłoże-
nia ekspertyzy rzeczoznawcy ds. za-
bezpieczeń ppoż. w przypadku zmia-
ny sposobu użytkowania obiektu bu-
dowlanego lub jego części, zmieniają-
cej warunki bezpieczeństwa pożaro-
wego.

21. Przekazanie do właściwości wojewody 
jako organu administracji architekto-
niczno-budowlanej I instancji sprawy 
dot. realizacji linii kolejowych wraz z in-
frastrukturą kolejową, obiektami, urzą-
dzeniami, służącymi do utrzymania tej 
infrastruktury i transportu kolejowego 
oraz sieciami uzbrojenia terenu – także 
niezwiązanymi z użytkowaniem linii  
kolejowej, jeżeli konieczność ich budo-
wy lub przebudowy wynika z budowy 
lub przebudowy linii kolejowej.

Zagadnienie pozwolenia na budowę

Nie wymaga decyzji o pozwoleniu na 
budowę, natomiast wymaga zgłoszenia 
budowa:
1. wolno stojących budynków mieszkal-

nych jednorodzinnych, których obszar 
oddziaływania mieści się w całości na 
działce lub działkach, na których zo-
stały zaprojektowane; 

2. sieci: 
a. elektroenergetycznych obejmują-

cych napięcie znamionowe nie 
wyższe niż 1 kV, 

b. wodociągowych, 
c. kanalizacyjnych, 
d. ciepłowniczych, 
e. gazowych o ciśnieniu roboczym 

nie wyższym niż 0,5 MPa;

3. wolno stojących parterowych budyn-
ków stacji transformatorowych i konte-
nerowych stacji transformatorowych 
o powierzchni zabudowy do 35 m2; 

4. obiektów budowlanych, niewymienio-
nych w pkt 2, 3 i 5–30 oraz w ust. 2, 
usytuowanych na terenach zamknię-
tych, ustalonych decyzją Ministra 
Obrony Narodowej lub ministra wła-
ściwego do spraw wewnętrznych, 
z wyłączeniem budynków mieszkal-
nych, zamieszkania zbiorowego oraz 
użyteczności publicznej; 

5. oczyszczalni ścieków o wydajności do 
7,50 m3 na dobę; 

6. zbiorników bezodpływowych na nie-
czystości ciekłe o pojemności do 10 m3; 

7. tymczasowych obiektów budowlanych 
niepołączonych trwale z gruntem 
i przewidzianych do rozbiórki lub 
przeniesienia w inne miejsce – w ter-
minie określonym w zgłoszeniu, ale 
nie później niż przed upływem 180 
dni od dnia rozpoczęcia budowy okre-
ślonego w zgłoszeniu; 

8. pomostów o długości całkowitej do 25 m 
i wysokości, liczonej od korony pomo-
stu do dna akwenu, do 2,50 m; 

9. instalacji zbiornikowych na gaz płynny 
z pojedynczym zbiornikiem o pojem-
ności do 7 m3, przeznaczonych do za-
silania instalacji gazowych w budyn-
kach mieszkalnych jednorodzinnych; 

10. kanalizacji kablowej; 
11. zjazdów z dróg krajowych i woje-

wódzkich oraz zatok parkingowych na 
tych drogach; 

12. obiektów budowlanych służących bez-
pośrednio do wykonywania działalno-
ści regulowanej ustawą z dnia 9 
czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne 
i górnicze (Dz. U. z 2019 r. poz. 868, 
1214 i 1495 oraz z 2020 r. poz. 284) 
w zakresie poszukiwania i rozpozna-
wania złóż węglowodorów; 

13. obiektów budowlanych piętrzących 
wodę i upustowych o wysokości pię-
trzenia poniżej 1 m poza śródlądowy-
mi drogami wodnymi oraz poza ob-
szarem parków narodowych, rezer-
watów przyrody i parków krajobrazo-
wych oraz ich otulin; 

14. wolno stojących:
a. parterowych budynków gospodar-

czych, 
b. garaży, 
c. wiat – o powierzchni zabudowy 

do 35 m2, przy czym łączna licz-
ba tych obiektów na działce nie 
może przekraczać dwóch na każ-
de 500 m2 powierzchni działki; 

15. przydomowych: a) ganków, b) oran-
żerii (ogrodów zimowych) – o po-

wierzchni zabudowy do 35 m2, przy 
czym łączna liczba tych obiektów na 
działce nie może przekraczać dwóch 
na każde 500 m2 powierzchni działki; 

16. wolno stojących parterowych budyn-
ków rekreacji indywidualnej rozumia-
nych jako budynki przeznaczone do 
okresowego wypoczynku, o po-
wierzchni zabudowy do 35 m2, przy 
czym liczba tych obiektów na działce 
nie może przekraczać jednego na każ-
de 500 m2 powierzchni działki; 

17. parterowych budynków o powierzchni 
zabudowy do 35 m2, służących jako 
zaplecze do bieżącego utrzymania li-
nii kolejowych, położonych na tere-
nach stanowiących własność Skarbu 
Państwa, sytuowanych na obszarze 
Natura 2000; 

18. gospodarczych obiektów budowlanych 
o powierzchni zabudowy do 35 m2, 
przy rozpiętości konstrukcji nie więk-
szej niż 4,80 m, oraz stawów i zbiorni-
ków wodnych o powierzchni nieprze-
kraczającej 500 m2 i głębokości nie-
przekraczającej 2 m od naturalnej po-
wierzchni terenu, przeznaczonych wy-
łącznie na cele gospodarki leśnej i po-
łożonych na gruntach leśnych Skarbu 
Państwa, sytuowanych na obszarze 
Natura 2000; 

19. stanowisk postojowych dla samocho-
dów osobowych do 10 stanowisk 
włącznie, sytuowanych na obszarze 
Natura 2000; 

20. boisk szkolnych oraz boisk, kortów te-
nisowych, bieżni służących do rekre-
acji; 

21. ogrodzeń o wysokości powyżej 2,20 m; 
22. przydomowych tarasów naziemnych 

o powierzchni zabudowy powyżej 35 m2; 
23. przyłączy: a) elektroenergetycznych, 

b) wodociągowych, c) kanalizacyj-
nych, d) gazowych, e) cieplnych, f) te-
lekomunikacyjnych – z zastrzeżeniem 
art. 29a; 

24. kanałów technologicznych, w rozu-
mieniu art. 4 pkt 15a ustawy z dnia 21 
marca 1985 r. o drogach publicznych 
(Dz. U. z 2020 r. poz. 470 i 471), 
w pasie drogowym w ramach przebu-
dowy drogi; 

25. stacji ładowania, w rozumieniu art. 2 
pkt 27 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 
r. o elektromobilności i paliwach alter-
natywnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 
1124, 1495, 1527 i 1716 oraz 
z 2020 r. poz. 284), z wyłączeniem 
infrastruktury ładowania drogowego 
transportu publicznego w rozumieniu 
art. 2 pkt 3 tej ustawy; 

26. niecek dezynfekcyjnych, w tym niecek 
dezynfekcyjnych z zadaszeniem; 
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27. podbudowy słupowej dla telekomuni-

kacyjnych linii kablowych; 
28. obiektów małej architektury w miej-

scach publicznych; 
29. obiektów gospodarczych związanych 

z produkcją rolną i uzupełniających 
zabudowę zagrodową w ramach ist-
niejącej działki siedliskowej: a) płyt do 
składowania obornika, b) szczelnych 
zbiorników na gnojówkę lub gnojowi-
cę, c) naziemnych silosów na materia-
ły sypkie, o pojemności do 30 m3 i wy-
sokości nie większej niż 7 m, d) silosów 
na kiszonkę; 

30. stacji regazyfikacji LNG o pojemności 
zbiornika magazynowania gazu do 
10 m3.

Nie wymaga decyzji o pozwoleniu 
oraz zgłoszenia budowa:
1. obiektów gospodarczych związanych 

z produkcją rolną i uzupełniających 
zabudowę zagrodową w ramach ist-
niejącej działki siedliskowej: 
a. parterowych budynków gospodar-

czych o powierzchni zabudowy do 
35 m2, przy rozpiętości konstrukcji 
nie większej niż 4,80 m, 

b. suszarni kontenerowych o po-
wierzchni zabudowy do 21 m2; 

2. wiat o powierzchni zabudowy do  
50 m2, sytuowanych na działce, na 
której znajduje się budynek mieszkal-
ny, lub przeznaczonej pod budownic-
two mieszkaniowe, przy czym łączna 
liczba tych wiat na działce nie może 
przekraczać dwóch na każde 1000 m2 
powierzchni działki; 

3. wolno stojących altan o powierzchni 
zabudowy do 35 m2, przy czym łącz-
na liczba tych obiektów na działce nie 
może przekraczać dwóch na każde 
500 m2 powierzchni działki; 

4. altan działkowych i obiektów gospo-
darczych, o których mowa w ustawie 
z dnia 13 grudnia 2013 r. o rodzin-
nych ogrodach działkowych (Dz. U. 
z 2017 r. poz. 2176 oraz z 2020 r. 
poz. 471); 

5. wiat przystankowych i peronowych; 
6. parterowych budynków o powierzchni 

zabudowy do 35 m2, służących jako 
zaplecze do bieżącego utrzymania li-
nii kolejowych, położonych na tere-
nach stanowiących własność Skarbu 
Państwa, z wyjątkiem budynków sytu-
owanych na obszarze Natura 2000;

7. stanowisk postojowych dla samocho-
dów osobowych do 10 stanowisk 
włącznie, z wyjątkiem sytuowanych na 
obszarze Natura 2000; 

8. gospodarczych obiektów budowlanych 
o powierzchni zabudowy do 35 m2, 

przy rozpiętości konstrukcji nie więk-
szej niż 4,80 m, oraz stawów i zbiorni-
ków wodnych o powierzchni nieprze-
kraczającej 500 m2 i głębokości nie-
przekraczającej 2 m od naturalnej po-
wierzchni terenu przeznaczonych wy-
łącznie na cele gospodarki leśnej i po-
łożonych na gruntach leśnych Skarbu 
Państwa, z wyjątkiem sytuowanych na 
obszarze Natura 2000; 

9. wolno stojących kabin telefonicznych, 
szaf i słupków telekomunikacyjnych;

10. parkometrów z własnym zasilaniem; 
11. zjazdów z dróg powiatowych i gmin-

nych oraz zatok parkingowych na tych 
drogach; 

12. przepustów o przekroju wewnętrznym 
do 0,85 m2; 

13. przydomowych basenów i oczek wod-
nych o powierzchni do 50 m2; 

14. obiektów budowlanych będących 
urządzeniami melioracji wodnych; 

15. opasek brzegowych oraz innych 
sztucznych, powierzchniowych lub li-
niowych umocnień brzegów rzek i po-
toków górskich oraz brzegu morskie-
go, brzegu morskich wód wewnętrz-
nych, niestanowiących konstrukcji 
oporowych; 

16. pochylni przeznaczonych dla osób 
niepełnosprawnych; 

17. telekomunikacyjnych linii kablowych; 
18. urządzeń pomiarowych, wraz z ogro-

dzeniami i drogami wewnętrznymi, 
państwowej służby hydrologiczno-me-
teorologicznej i państwowej służby hy-
drogeologicznej: 
a. posterunków: wodowskazowych, 

meteorologicznych, opadowych 
oraz wód podziemnych, 

b. punktów: obserwacyjnych stanów 
wód podziemnych oraz monitorin-
gu jakości wód podziemnych, 

c. piezometrów obserwacyjnych 
i obudowanych źródeł; 

19. obiektów małej architektury, z wyjąt-
kiem obiektów małej architektury 
w miejscach publicznych; 

20. ogrodzeń o wysokości nieprzekracza-
jącej 2,20 m; 

21. obiektów przeznaczonych do czaso-
wego użytkowania w trakcie realizacji 
robót budowlanych, położonych na te-
renie budowy, oraz ustawianie barako-
wozów używanych przy wykonywaniu 
robót budowlanych, badaniach geolo-
gicznych i pomiarach geodezyjnych; 

22. tymczasowych obiektów budowlanych 
stanowiących wyłącznie eksponaty 
wystawowe, niepełniących jakichkol-
wiek funkcji użytkowych, usytuowa-
nych na terenach przeznaczonych na 
ten cel; 

23. znaków geodezyjnych, a także obiek-
tów triangulacyjnych, poza obszarem 
parków narodowych i rezerwatów 
przyrody;

24. poligonowych obiektów budowlanych, 
w szczególności stanowisk obronnych, 
przepraw, budowli ziemnych, budowli 
fortyfikacyjnych, instalacji tymczaso-
wych oraz obiektów kontenerowych, 
lokalizowanych na terenach zamknię-
tych wyznaczonych przez Ministra 
Obrony Narodowej do prowadzenia 
ćwiczeń wojskowych z wykorzysta-
niem obozowisk polowych oraz umoc-
nień terenu do pozoracji bezpośrednie-
go prowadzenia walki; 

25. obudowy ujęć wód podziemnych; 
26. punktów ładowania, w rozumieniu art. 

2 pkt 17 ustawy z dnia 11 stycznia 
2018 r. o elektromobilności i paliwach 
alternatywnych, z wyłączeniem infra-
struktury ładowania drogowego trans-
portu publicznego w rozumieniu art. 2 
pkt 3 tej ustawy; 

27. urządzeń sytuowanych w pasie drogo-
wym dróg publicznych, wraz z funda-
mentami, konstrukcjami wsporczymi 
oraz przynależnymi elementami wy-
posażenia: 
a. służących do zarządzania droga-

mi, w tym do wdrażania inteligent-
nych systemów transportowych, 

b. służących do zarządzania ruchem 
drogowym, w tym urządzeń bez-
pieczeństwa ruchu drogowego, 

c. o których mowa w art. 13o ust. 1 
i art. 20g ust. 1 ustawy z dnia 21 
marca 1985 r. o drogach publicz-
nych; 

28. bankomatów, biletomatów, wpłatoma-
tów, automatów sprzedających, auto-
matów przechowujących przesyłki lub 
automatów służących do wykonywa-
nia innego rodzaju usług o wysokości 
do 3 m włącznie; 

29. obiektów kontenerowych wraz z insta-
lacjami i przyłączami oraz związa-
nych z nimi sieciami: 
a. elektroenergetycznymi,
b. wodociągowymi,
c. kanalizacji sanitarnej,
d. cieplnymi - lokalizowanych na te-

renach zamkniętych wyznaczo-
nych decyzją Ministra Obrony Na-
rodowej;

30. naziemnych zbiorników będących 
obiektami budowlanymi, służących do 
przechowywania paliw płynnych klasy 
III, na potrzeby własne użytkownika, 
o pojemności do 5 m3; 

31. przydomowych tarasów naziemnych 
o powierzchni zabudowy do 35 m2; 

32. stawów i zbiorników wodnych 
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1000 m2 i głębokości nieprzekraczają-
cej 3 m, położonych w całości na grun-
tach rolnych.

Nie wymaga decyzji o pozwoleniu na 
budowę, natomiast wymaga zgłoszenia 
wykonywanie robót budowlanych polega-
jących na: 
1. przebudowie: 

a. przegród zewnętrznych oraz ele-
mentów konstrukcyjnych budyn-
ków mieszkalnych jednorodzin-
nych, o ile nie prowadzi ona do 
zwiększenia obszaru oddziaływa-
nia obiektu poza działkę, na której 
budynek jest usytuowany, 

b. obiektów, o których mowa w ust. 1 
pkt 2, 3, 9, 11–13 oraz 30, 

c. sieci gazowych oraz sieci elektro-
energetycznych innych niż wymie-
nione w ust. 1 pkt 2 lit. a i e,

d. dróg, torów i urządzeń kolejowych,
e. polegającej na dociepleniu budyn-

ków o wysokości powyżej 12 m 
i nie wyższych niż 25 m, 

f. instalacji odnawialnych źródeł 
energii o łącznej mocy zainstalo-
wanej elektrycznej nie większej niż 
1 MW wykorzystujących hydro-
energię do wytwarzania energii 
elektrycznej w rozumieniu ustawy 
z dnia 20 lutego 2015 r. o odna-
wialnych źródłach energii (Dz. U. 
z 2020 r. poz. 261 i 284); 

2. remoncie: 
a. budowli, których budowa wymaga 

uzyskania decyzji o pozwoleniu na 
budowę, 

b. budynków, których budowa wy-
maga uzyskania decyzji o pozwo-
leniu na budowę – w zakresie 
przegród zewnętrznych albo ele-
mentów konstrukcyjnych; 

3. instalowaniu: 
a. na obiektach budowlanych stano-

wiących albo niestanowiących ca-
łości techniczno-użytkowej urzą-
dzeń, w tym antenowych konstruk-
cji wsporczych i instalacji radioko-
munikacyjnych, a także związane-
go z tymi urządzeniami osprzętu 
i urządzeń zasilających, o wyso-
kości powyżej 3 m, 

b. krat na budynkach mieszkalnych 
wielorodzinnych, użyteczności pu-
blicznej i zamieszkania zbiorowego, 

c. tablic i urządzeń reklamowych, 
z wyjątkiem reklam świetlnych 
i podświetlanych usytuowanych 
poza obszarem zabudowanym 
w rozumieniu przepisów o ruchu 
drogowym,

d. wewnątrz i na zewnątrz użytkowa-
nego budynku instalacji gazowych, 

e. mikroinstalacji biogazu rolnicze-
go, o której mowa w art. 19 ust. 1 
ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. 
o odnawialnych źródłach energii.

Nie wymaga decyzji o pozwoleniu na 
budowę oraz zgłoszenia wykonywanie 
robót budowlanych polegających na:
1. przebudowie: 

a. budynków, których budowa wy-
maga uzyskania decyzji o pozwo-
leniu na budowę, oraz budynków 
mieszkalnych jednorodzinnych 
z wyłączeniem przebudowy prze-
gród zewnętrznych oraz elemen-
tów konstrukcyjnych, 

b. obiektów, o których mowa w ust. 1 
pkt 4–8, 10 i 14–29 oraz w ust. 2, 

c. polegającej na dociepleniu budyn-
ków o wysokości nieprzekraczają-
cej 12 m, 

d. urządzeń budowlanych; 
2. remoncie: 

a. obiektów budowlanych, z wyłącze-
niem remontu: – budowli, których 
budowa wymaga decyzji o pozwo-
leniu na budowę, – budynków, któ-
rych budowa wymaga decyzji 
o pozwoleniu na budowę – w za-
kresie przegród zewnętrznych albo 
elementów konstrukcyjnych, 

b. urządzeń budowlanych; 
3. instalowaniu: 

a. na obiektach budowlanych stano-
wiących albo niestanowiących ca-
łości techniczno-użytkowej urzą-
dzeń, w tym antenowych konstruk-
cji wsporczych i instalacji radioko-
munikacyjnych, a także związane-
go z tymi urządzeniami osprzętu 
i urządzeń zasilających, o wyso-
kości nieprzekraczającej 3 m, 

b. krat na obiektach budowlanych, 
z wyłączeniem instalowania krat 
na budynkach mieszkalnych wielo-
rodzinnych, użyteczności publicz-
nej i zamieszkania zbiorowego, 

c. pomp ciepła, wolno stojących ko-
lektorów słonecznych, urządzeń 
fotowoltaicznych o mocy zainstalo-
wanej elektrycznej nie większej niż 
50 kW z zastrzeżeniem, że do 
urządzeń fotowoltaicznych o mocy 
zainstalowanej elektrycznej więk-
szej niż 6,5 kW stosuje się obo-
wiązek uzgodnienia z rzeczo-
znawcą do spraw zabezpieczeń 
przeciwpożarowych pod wzglę-
dem zgodności z wymaganiami 
ochrony przeciwpożarowej, zwa-
ny dalej „uzgodnieniem pod 

względem ochrony przeciwpoża-
rowej”, projektu tych urządzeń 
oraz zawiadomienia organów 
Państwowej Straży Pożarnej,  

d. wewnątrz i na zewnątrz użytkowa-
nego budynku instalacji, z wyłą-
czeniem instalacji gazowych; 

4. utwardzaniu powierzchni gruntu na 
działkach budowlanych.

Decyzji o pozwoleniu na budowę wy-
magają przedsięwzięcia, które wymagają 
przeprowadzenia oceny oddziaływania 
na środowisko, oraz przedsięwzięcia wy-
magające przeprowadzenia oceny od-
działywania na obszar Natura 2000, 
zgodnie z art. 59 ustawy z dnia 3 paź-
dziernika 2008 r. o udostępnianiu infor-
macji o środowisku i jego ochronie, udzia-
le społeczeństwa w ochronie środowiska 
oraz o ocenach oddziaływania na środo-
wisko, z wyłączeniem przedsięwzięć, 
o których mowa w ust. 1 pkt 17– 19. 

Roboty budowlane, o których mowa 
w ust. 1–4 (w katalogu zwolnień) wykony-
wane: 
 – przy obiekcie budowlanym wpisanym 

do rejestru zabytków – wymagają 
decyzji o pozwoleniu na budowę, 

 – na obszarze wpisanym do rejestru 
zabytków – wymagają dokonania 
zgłoszenia – przy czym do wniosku 
o decyzję o pozwoleniu na budowę 
oraz zgłoszenia należy dołączyć 
pozwolenie właściwego wojewódzkie-
go konserwatora zabytków wydane 
na podstawie przepisów o ochronie 
zabytków i opiece nad zabytkami.
Inwestor zamiast dokonania zgłosze-

nia dotyczącego budowy, o której mowa 
w ust. 1, lub robót budowlanych, o których 
mowa w ust. 3, może wystąpić z wnio-
skiem o wydanie decyzji o pozwoleniu na 
budowę.

Odstępstwo od zatwierdzonego 
projektu

Projektant dokonuje kwalifikacji zamie-
rzonego odstąpienia od zatwierdzonego 
projektu zagospodarowania działki lub te-
renu, lub projektu architektoniczno-budow-
lanego, lub innych warunków decyzji o po-
zwoleniu na budowę, a w przypadku uzna-
nia, że jest ono nieistotne, jest obowiązany 
zamieścić w projekcie zagospodarowania 
działki lub terenu lub projekcie architekto-
niczno-budowlanym odpowiednie infor-
macje (rysunek i opis) dotyczące tego od-
stąpienia. Nieistotne odstąpienie od za-
twierdzonego projektu zagospodarowania 
działki lub terenu lub projektu architekto-
niczno-budowlanego, lub innych warunków 
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decyzji o pozwoleniu na budowę nie wyma-
ga uzyskania decyzji o zmianie pozwolenia 
na budowę oraz ponownego zgłoszenia.
 – Istotne odstąpienie od zatwierdzonego 

projektu zagospodarowania działki 
lub terenu oraz projektu  architektoni-
czno-budowlanego lub innych warun-
ków decyzji o pozwoleniu na budowę 
jest dopuszczalne jedynie po uzyskaniu 
decyzji o zmianie pozwolenia na bu-
dowę wydanej przez organ admini-
stracji architektoniczno-budowlanej.

 – Istotne odstąpienie od projektu zago-
spodarowania działki lub terenu lub 
projektu architektoniczno-budowlane-
go złożonego wraz ze zgłoszeniem 
budowy, o której mowa w art. 29 ust. 
1 pkt 1–4, lub przebudowy, o której 
mowa w art. 29 ust. 3 pkt 1 lit. a, oraz 
instalowania, o którym mowa w art. 
29 ust. 3 pkt 3 lit. d, wobec którego 
organ administracji architektoniczno-
-budowlanej nie wniósł sprzeciwu, jest 
dopuszczalne jedynie po uzyskaniu 
decyzji o pozwoleniu na budowę dla 
całego zamierzenia budowlanego, 
albo dokonaniu ponownego zgłosze-
nia. (Stąd wynikałoby, że w odróżnie-
niu od wcześniejszych regulacji 
zakwalifikowanie odstępstwa jako 
istotnego nie oznacza automatyczne-
go przejścia z procedury zgłoszenia 
na procedurę pozwolenia).

 – W przypadku ponownego zgłoszenia, 
o którym mowa w ust. 1a, przepisy art. 
30, stosuje się odpowiednio do zakresu 
zmiany wynikającej z odstąpienia.

 – Istotne odstąpienie od zatwierdzone-
go projektu zagospodarowania dział-
ki lub terenu, lub projektu architekto-
niczno-budowlanego, lub innych 
warunków pozwolenia na budowę 
stanowi odstąpienie w zakresie:
• projektu zagospodarowania działki 

lub terenu, w przypadku zwiększe-
nia obszaru oddziaływania obiektu 
poza działkę, na której obiekt 
budowlany został zaprojektowany;

• charakterystycznych parametrów 
obiektu budowlanego dotyczą-
cych: a) powierzchni zabudowy 
w zakresie przekraczającym 5%, 
b) wysokości, długości lub szero-
kości w zakresie przekraczającym 
2%, c) liczby kondygnacji;

• warunków niezbędnych do korzy-
stania z obiektu budowlanego 
przez osoby niepełnosprawne, 
o których mowa w art. 1 Konwencji 
o prawach osób niepełnospraw-
nych, sporządzonej w Nowym 
Jorku dnia 13 grudnia 2006 r., 
w tym osoby starsze;

• zmiany zamierzonego sposobu 
użytkowania obiektu budowlane-
go lub jego części;

• ustaleń miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego, 
innych aktów prawa miejscowego 
lub decyzji o warunkach zabudo-
wy i zagospodarowania terenu;

• wymagającym uzyskania lub zmia-
ny decyzji, pozwoleń lub uzgod-
nień, które są wymagane do uzy-
skania decyzji o pozwoleniu na 
budowę lub do dokonania zgłosze-
nia: a) budowy, o której mowa 
w art. 29 ust. 1 pkt 1–4, lub b) 
przebudowy, o której mowa w art. 
29 ust. 3 pkt 1 lit. a, oraz instalowa-
nia, o którym mowa w art. 29 ust. 3 
pkt 3 lit. d;

• zmiany źródła ciepła do ogrzewa-
nia lub przygotowania ciepłej 
wody użytkowej, ze źródła zasila-
nego paliwem ciekłym, gazowym, 
odnawialnym źródłem energii lub 
z sieci ciepłowniczej, na źródło 
opalane paliwem stałym.

Zmiana klasyfikacji w dokumentacji 
projektowej skutkuje zmianami w stosunku 
do projektu technicznego:
 – Wprowadzanie zmian w projekcie tech-

nicznym dotyczących rozwiązań, które 
podlegały uzgodnieniom, wymaga 
ponownego uzyskania tych uzgodnień.

 – Odstąpienie od projektu techniczne-
go1 jest dopuszczalne po dokonaniu 
przez projektanta zmian w tym projek-
cie oraz sprawdzeniu tych zmian 
przez projektanta sprawdzającego, 
o ile to sprawdzenie jest wymagane.

Podsumowanie

Celem wprowadzonych zmian mają 
być uproszczenia w procesie budowlanym 
oraz usunięcie wcześniejszych niedomó-
wień. Czy się to udało? W chwili obecnej 
trudno jest to jednoznacznie ocenić. Szcze-
gólnej uwagi wymaga zmiana w projekto-
waniu – podział projektu budowlanego na 
3 części (Projekt zagospodarowania działki 
lub terenu, Projekt architektoniczno-budow-
lany i Projekt techniczny) z których tylko 2 
pierwsze występują przy uzyskiwaniu po-
zwolenia (zgłoszenia), a to powoduje ko-
nieczność powstania nowej regulacji odno-
szącej się do Projektu technicznego. W do-
tychczasowej praktyce była to dokumenta-
cja uzupełniająca, występująca tylko na wy-
raźne życzenie inwestora, teraz staje się ob-
ligatoryjną i jest traktowana analogicznie z  
projektem budowlanym, stając się jego 
składnikiem. Stąd wynika konieczność stwo-
rzenia od podstaw analogicznej regulacji.

Wyłączenie projektu technicznego 
z dokumentacji pozwolenia (zgłoszenia) 
powoduje kolejne komplikacje. W prakty-

1 Jest to całkowicie nowa kategoria – po zmianach sys-
temowych projekt techniczny (o ile w ogóle występował) 
był tylko elementem pomocniczym dla wykonawcy.

ce projekt ten staje się opracowaniem za-
wierającym wszystkie elementy obecnego 
projektu budowlanego. W szczególności:
 – będzie on sporządzany przez upraw-

nionego projektanta,
 – będzie podlegał sprawdzeniu,
 – ma obejmować: a) projektowane roz-

wiązania konstrukcyjne obiektu wraz 
z wynikami obliczeń statyczno-wytrzy-
małościowych, b) charakterystykę 
energetyczną – w przypadku budyn-
ków, c) projektowane niezbędne roz-
wiązania techniczne oraz materiało-
we, d) w zależności od potrzeb – 
dokumentację geologiczno-inżynier-
ską lub geotechniczne warunki posa-
dowienia obiektów budowlanych, e) 
inne opracowania projektowe; 4) 
w zależności od potrzeb – w przypad-
ku drogi krajowej lub wojewódzkiej – 
oświadczenie właściwego zarządcy 
drogi o możliwości połączenia działki 
z drogą, zgodnie z przepisami o dro-
gach publicznych; 5) opinie, uzgod-
nienia, pozwolenia i inne dokumenty, 
o których mowa w art. 33 ust. 2 pkt 1,

 – projekt techniczny musi być zgodny 
z projektem zagospodarowania dział-
ki lub terenu oraz projektem architek-
toniczno-budowlanym.
Powyższe komplikuje sytuację kierow-

nika budowy, który będzie oświadczać 
o kompletności projektu technicznego. Pro-
jekt techniczny w nowych warunkach obej-
muje wszystkie branże i jest wykonywany 
przez wiele uprawnionych osób zgodnie 
z ich kompetencjami. Praktycznie kierow-
nik budowy zostanie obciążony oceną 
m.in. kompletności projektów wszystkich 
instalacji. Zagadnienie to wzbudza szereg 
kontrowersji, przy czym jednak z własnych 
obserwacji nie wynika, aby akurat organy 
udzielające pozwoleń (przyjmujące zgło-
szenia) miały szczególne kompetencje 
w tym zakresie. Jednak kierownik budowy 
może w tej sytuacji znaleźć się w sytuacji 
przysłowiowego psa – jeśli się chce go 
uderzyć, to kij się znajdzie… 

Tu trzeba zwrócić uwagę na brak rze-
telności niektórych projektantów branżo-
wych. W tym aspekcie trzeba zwrócić 
uwagę na tendencję do nadużywania 
wszelkich niedomówień w aktach praw-
nych. Stąd bardzo duże znaczenie przy-
gotowywanego aktu prawnego zastępują-
cego Rozporządzenie Ministra Transportu, 
Budownictwa i Gospodarki Morskiej 
z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy projektu 
budowlanego (Dziennik Ustaw 2012, poz. 
462). Trzeba odnotować również to, że 
Komisja Prawno – Regulaminowa Polskiej 
Izby Inżynierów Budownictwa na stronie 
internetowej przygotowała poradnik po-
zwalający poruszać się w przestrzeni no-
wej ustawy.                                        
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Należałoby zatem powłoki rehabilitacyjne 

projektować nie na warunek dopuszczalnych 
naprężeń lecz na warunek dopuszczalnych 
wytężeń. W przypadku obliczeń wytężenia 
uwzględnia się nie tylko naprężenia obwodo-
we, ale także naprężenia podłużne i napręże-
nia ścinające. Ponieważ metoda wymiarowa-
nia na wytężenia nie została opracowana 
w odniesieniu do projektowania konstrukcji rur 
a także powłok rehabilitacyjnych, należałoby 
w przypadku projektowania powłok rehabili-
tacyjnych zwiększyć obecnie stosowane współ-
czynniki bezpieczeństwa dotyczące projekto-
wania ich grubości w związku z nie uwzględ-
nianiem w toku obliczeniowym naprężeń po-
dłużnych i sił ścinających. Wskazane byłoby 
podjęcie prac badawczych umożliwiających 
projektowanie powłok rehabilitacyjnych na 
warunek naprężeń.

Nadal aktualne jest także zalecenie sfor-
mułowane już w 2010 roku [10] dotyczące 
potrzeby ujednolicenia metod stosowanych 
w różnych krajach, a dotyczących ustalania 
obciążeń oddziałujących na rehabilitacyjne 
powłoki żywiczne.   

Zrozumienie istoty modułu E w doborze 
rozwiązań materiałowych rur i rehabilitacyj-
nych powłok stosowanych w bezwykopowej 
odnowie przewodów wodociągowych 
i kanalizacyjnych jest istotne przy podejmo-
waniu decyzji o doborze najkorzystniejszych 
rozwiązań.

Szczególnie istotne jest nie utożsamienie 
wielkości modułu E z wytrzymałością stosowa-
nych powłok oraz nie uznawanie za lepsze 
powłok, w których różnica między wartością 

długookresową modułu EL a jego wartością 
krótkookresową EK jest mniejsza od tych 
powłok, w których jest ona większa. W każ-
dym z tych przypadków powłoka rehabilita-
cyjna projektowana jest na długookresową 
wartość modułu E i tym samym na ten sam 
współczynnik bezpieczeństwa.
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XV Konferencja Naukowa POL-EMIS 2020

Aktualne trendy w ochronie powietrza i klimatu - kontrola, monitoring, prognozowanie i ograniczanie emisji
19–21.10.2020 r., Wrocław

Katedra Inżynierii Ochrony Środowiska, Wydział Inżynierii Środowiska, Politechnika Wrocławska

Szanowni Państwo,
ruszyły prace nad 15. jubileuszową edycją Konferencji POL-EMIS. 

Konferencja odbędzie się w dniach 19–21 października 2020 r. we Wrocławiu w Centrum Kongresowym Politechniki Wrocławskiej 
ul. Janiszewskiego 8, bud. D-20 pod hasłem: POL-EMIS 2020: Aktualne trendy w ochronie powietrza i klimatu - kontrola, monitoring, 

prognozowanie i ograniczanie emisji. 

W tym roku formułę naszej konferencji pragniemy rozszerzyć o wyodrębnioną sesję poświęconą wyzwaniom polskiej energetyki oraz 
przyjaznym dla klimatu technologiom energetycznym. 

Zakres tematyczny Konferencji:
• nowe badania nad niskoemisyjnymi: paliwami, technologiami przemysłowymi 

i sposobami pozyskiwania energii, w tym OZE;
• perspektywiczne sposoby ograniczania/eliminowania emisji z niskich źródeł 

komunalnych i z transportu;
• innowacyjne metody oczyszczania gazów odlotowych;
• rozwój metod kontroli emisji i imisji;
• perspektywiczne sposoby przeciwdziałania zmianom klimatycznym;
• innowacyjne metody ochrony powietrza wewnętrznego;
• rozwój metod matematycznego modelowania jakości powietrza;
• nowe tendencje w prognozowaniu skutków zanieczyszczenia powietrza i zmian 

klimatycznych;
• nowe trendy w zarządzaniu jakością powietrza.

W ramach konferencji wydana zostanie książka rozszerzonych abstraktów w języku polskim (z nr ISBN) oraz będzie możliwość publikacji 
artykułów w języku angielskim w jednym z czasopism: Publikacje 

Serdecznie zapraszamy!
Komitet Organizacyjny POL-EMIS 2020

E-mail: pol-emis@pwr.edu.pl



Wydawca i Redakcja

Ośrodek Informacji
„Technika instalacyjna 

w budownictwie“
02-674 Warszawa, ul. Marynarska 14

tel./fax (22) 843 77 71
e-mail:

redakcja@informacjainstal.com.pl
wydawnictwo@informacjainstal.com.pl

Janusz Wróblewski 
(22) 843 77 71

601 231 235

prof. dr hab. inż.
Wojciech Dąbrowski 

− Politechnika Krakowska

prof. dr hab. inż. 
Władysław Szaflik

− Zachodniopomorski
Uniwersytet Technologiczny 

w Szczecinie

mgr Kamila Nawrot

Jacek Sobolewski

dr hab. inż. Anna
Głowacka, prof. ZUT 

w Szczecinie

Jolanta Sobieraj 
(22) 843 77 71

603 975 098
Informacje dla autorów, lista recenzentów  

i zasady recenzji na naszej stronie internetowej
 Wersja pierwotna czasopisma - papierowa

Redakcja nie odpowiada za treść ogłoszeń 
i artykułów sponsorowanych

Czasopismo recenzowane  
20 pkt. w klasyfikacji MNiSzW dla autorów za publikacje

Znajdujemy się w bazach czasopism:  
BazTech, IndexCopernicus, POLindex

© Wszelkie prawa zastrzeżone
Ośrodek Informacji "Technika instalacyjna w budownictwie"

Redaktor Naczelny

Redaktorzy Tematyczni

Korekta j. angielskiego

Redaktor językowy

Redaktor Statystyczny

Prenumerata

Więcej informacji na stronie
www.informacjainstal.com.pl

Do podanych cen doliczamy podatek VAT - dla książek 5%, a dla czasopism 8%. Przy realizacji 
zamówienia doliczamy koszty wysyłki  płatne przez Zamawiającego (z wyjątkiem prenumeraty). 

Termin realizacji zamówienia do 14 dni.
ZA MÓWIE NIA NA WY DAW NIC TWA NA LE ŻY SKŁA DAĆ POD AD RE SEM:

Ośro dek In for ma cji „Tech ni ka in sta la cyj na w bu dow nic twie”
02-674 Warszawa, ul. Marynarska 14, tel./fax (22) 843 77 71

e-mail: redakcja@informacjainstal.com.pl, wydawnictwo@informacjainstal.com.pl

Czasopisma:
Budownictwo i Prawo (kwartalnik) – prenumerata w 2020 r.   80 zł
IN STAL (mie sięcz nik) – prenumerata w 2020 r.: 
 – zwykła  300 zł  
 – z CD na koniec roku 350 zł
 – ciągła (z CD na koniec roku) 270 zł
 – półroczna 160 zł
 – z całorocznym dostępem do archiwum 370 zł
 – dla studentów 150 zł
 – elektroniczna 210 zł

WYKAZ WYDAWNICTW
1 Poradnik wykonywania instalacji wodociągowych, ogrzewczych i gazowych z rur 

miedzianych (wyd. III, październik - 2000 r.)
30 zł

2 Warunki techniczne projektowania, wykonania, odbioru i eksploatacji sieci ciepłowniczych 
z rur i elementów preizolowanych (wyd. I - 1996 r.) 

22 zł

3 Pompy ciepła. Poradnik (wyd. III- marzec 2006 r.) 40 zł
4 Elektryczne akumulacyjne ogrzewanie pomieszczeń (wyd. I,- 1998 r.) 20 zł
5 Książka obiektu budowlanego /Zgodna z rozporządzeniem MSWiA/ 12 zł
6 Termomodernizacja instalacji w budownictwie przemysłowym i użyteczności publicznej 

(wyd. I - wrzesień 1999 r.) 
32 zł

7 Obiegi wodne i parowe w kotłowniach. Poradnik projektanta. (wyd. I – styczeń 2000 r.) 35 zł
8 Zalecenia dla projektantów instalacji zimnej i ciepłej wody wodociągowej oraz instalacji 

ogrzewania w zakresie wyboru i łączenia materiałów, uwzględniające agresywność 
korozyjną wód wodociągowych w 53 miastach w Polsce (wyd. I 2000 r.)

25 zł

9 METROLOGIA mikroklimatu pomieszczenia i środowiskowych wielkości fizycznych.  
(wyd. I, 2003/2004 Opole)

40 zł

10 TERMODYNAMIKA – Zagadnienia praktyczne w ogrzewnictwie i klimatyzacji  
(wyd. I 2005 r.)

35 zł

11 WT COBRTI INSTAL Zeszyt 1. Komentarz do normy PN-92/B-01706/Azl:1999 
„Zabezpieczenie wody przed wtórnym zanieczyszczeniem” (wyd. I, czerwiec 2001 r.)    
NAKŁAD WYCZERPANY

30 zł

12 WT COBRTI INSTAL Zeszyt 2. „Wytyczne projektowania instalacji centralnego ogrzewania” 
(wyd. I, sierpień 2001 r.)   NAKŁAD WYCZERPANY

40 zł

13 Wymagania techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 3. „Warunki Techniczne wykonania 
i odbioru sieci wodociągowych”  
(wyd. I, wrzesień 2001 r.)  NAKŁAD WYCZERPANY

25 zł

14 Wymagania techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 5. „Warunki Techniczne wykonania 
i odbioru instalacji wentylacyjnych” (wyd. I wrzesień 2002 r.) NAKŁAD WYCZERPANY

30 zł

15 Wymagania techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 6. „Warunki Techniczne wykonania 
i odbioru instalacji ogrzewczych”  
(wyd. I, maj 2003 r.) NAKŁAD WYCZERPANY

40 zł

16 Wymagania techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 7. „Warunki Techniczne wykonania i odbioru 
instalacji wodociągowych”  
(wyd. I, wrzesień 2003 r.) NAKŁAD WYCZERPANY

35 zł

17 Wymagania techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 8. „Warunki Techniczne wykonania 
i odbioru węzłów ciepłowniczych”  
(wyd. I, wrzesień 2003 r.) NAKŁAD WYCZERPANY

30 zł

18 Wymagania techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 9.” Warunki Techniczne wykonania 
i odbioru sieci kanalizacyjnych”  
(wyd. I, wrzesień 2003 r.) NAKŁAD WYCZERPANY

30 zł

19 Wymagania techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 10. „Wytyczne stosowania i projektowania 
instalacji z rur miedzianych” (wyd. I, styczeń 2004 r.)

40 zł

20 WT COBRTI INSTAL Zeszyt 11. „Zalecenia do projektowania instalacji ciepłej wody, 
wentylacji i klimatyzacji minimalizujące namnażanie się bakterii Legionella”  
(wyd. I, 2005 r.)

30 zł

21 Wymagania techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 12 „Warunki techniczne wykonania 
i odbioru instalacji kanalizacyjnych” (wyd. I, wrzesień 2006 r.) NAKŁAD WYCZERPANY

30 zł

22 Wymagania Techniczne. Zeszyt 1” Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji 
sprężonego powietrza” (wyd. I, grudzień 2012 r.)                                        

40 zł

23 Wymagania Techniczne. Zeszyt 2 „Warunki techniczne wykonania, odbioru i eksploatacji 
rurociągów preizolowanych w płaszczu osłonowym HDPE układanych bezpośrednio 
w gruncie” (wyd.I, 2013 r.)                                                     

48 zł

24 BIOZ – bezpieczeństwo i ochrona zdrowia na budowie (wyd.I, wrzesień 2006 r.) 35 zł
25 MECHANIKA PŁYNÓW – Wybrane zagadnienia w ujęciu komputerowym  (wyd. I 2007 r.) 40 zł
26 Rozliczanie kosztów zużycia ciepła i wody w budynkach. Poradnik Zarządcy Budynku 

(wyd. I 2008 r.)
36 zł

27 LEGIONELLA w instalacjach budynków (wyd. I 2009 r.) 45 zł
28 Jak korzystać z podzielników kosztów ogrzewania. Poradnik użytkownika lokalu  

(wyd. I, październik 2009 r.)
10 zł

29 Charakterystyka energetyczna budynków + CD (wyd. I, luty 2010 r.) 65 zł
30 Projektowanie instalacji ciepłej wody w budynkach mieszkalnych (wyd. 2011 r.) 60 zł
31 WĘZŁY CIEPLNE w miejskich systemach ciepłowniczych (wyd. II, 2014 r.) 68 zł
32 Racjonalizacja zużycia energii w budownictwie mieszkaniowym (wyd.I, 2016r.) 64 zł
33 Ogrzewanie podłogowe. Poradnik (wyd. I, 2020 r.) 76 zł



33www.informacjainstal.com.pl 5/2020

In
st

al
ac

je
 i 

sie
ci 

ga
zo

w
e

Spis treści
Wstęp 
Wykaz oznaczeń 
1. Komfort cieplny 

Literatura 
Spis tabel 

2. Zalety i wady ogrzewania i chłodzenia podłogowego 
2.1. Historia ogrzewania podłogowego 
Literatura 

3. Systemy ogrzewania podłogowego 
3.1. Wodne ogrzewanie podłogowe 
3.2. Grzejniki podłogowe  systemu B 
3.3. Wodne ogrzewanie podłogowe systemu C 
3.4. Grzejnik podłogowy systemu D 
3.5. Wodne ogrzewanie podłogowe systemu E 
3.6. Grzejnik podłogowy w  systemie F 
3.7. Ogrzewanie podłogowe systemu G 
3.8. Charakterystyka warstw systemu ogrzewania podłogowego 
3.9. Warstwa konstrukcyjna 
3.10. Warstwa izolacji cieplnej 
3.11. Warstwa izolacji przeciwwilgociowej 
3.12. Rury grzewcze w ogrzewaniu podłogowym 
3.13. Odstępy między rurami 
3.14. Sposoby mocowania rur 
3.15. Warstwa jastrychu 
3.16. Jastrych anhydrytowy 
3.17. Warstwa wykończeniowa podłogi 
3.18. Układ wężownic 
3.19. Dylatacje 
Literatura 
Spis tabel 

4. Projektowanie grzejników podłogowych 
4.1. Wymiarowanie grzejników podłogowych systemów A i C 

(rury zatopione w warstwie jastrychu) 
4.2. Wymiarowanie grzejnika podłogowego systemu B (rury 

grzewcze umieszczone w warstwie izolacji termicznej)

4.3. Wymiarowanie grzejnika podłogowego w systemie D
4.4. Graniczne wartości gęstości strumienia ciepła 
4.5. Gęstość strumienia ciepła emitowana z dolnej powierzchni 

stropu z płytą grzewczą 
4.6. Wymiarowanie grzejników podłogowych w systemach 

E i F
4.7. Płyta grzewcza z rurami zatopionymi w warstwie jastry-

chu (E)
4.8. Obliczanie płyty grzewczej z kapilarnymi rurami zatopio-

nymi w warstwie jastrychu (F) 
4.9. Wymiarowanie grzejnika podłogowego typu G 
4.10. Projektowanie instalacji ogrzewania podłogowego 
Przykład 1 
Literatura 
Spis tabel 

5. Regulacja instalacji ogrzewania podłogowego 
5.1 Podstawy regulacji 
5.2 Specyfika instalacji ogrzewania podłogowego 
5.3 Realizacja regulacji 
5.4. Regulacja jakościowa 
5.5 Regulacja ilościowa 
5.6 Regulacja jakościowo–ilościowa 
5.7 Współpraca instalacji ogrzewania podłogowego ze źró-

dłami ciepła 
5.8 Współpraca instalacji ogrzewania podłogowego z innymi 

systemami ogrzewczymi 
5.9 Systemy regulacji systemów podłogowych 
5.10 Charakterystyka urządzeń składowych instalacji ogrzew-

czych podłogowych 
5.11 Regulatory 
5.12 Rozdzielacze 
5.13 Zawory regulacyjne 
5.14 Siłowniki 
5.15 Układ mieszający – mieszacz pompowy 
Literatura 
Spis tabel 

6. Elektryczne ogrzewanie podłogowe 
6.1. Podział elektrycznego ogrzewania podłogowego 
6.2. Systemy grzejników podłogowych 
6.3. Główne elementy elektrycznych płyt grzewczych 
6.4. Zasilanie i regulacja elektrycznych grzejników podłogowych
6.5. Regulator temperatury 
6.6. Wyłącznik różnicowo – prądowy 
6.7. Sterowanie akumulacyjnego systemu ogrzewania podłogo-

wego
6.8. Projektowanie instalacji elektrycznego ogrzewania podło-

gowego 
Przykład 1 
Przykład 2 
Przykład 3 
Literatura 
Spis tabel 

7. Wskazówki praktyczne 
Literatura 
Spis tabel 

„Ogrzewanie podłogowe” – wydanie I, 2020 r.  
ISBN-978-83-88695-37-7
Autorzy: prof. dr hab. inż. Henryk Sabiniak, dr inż. Karolina Wiśnik, 
dr inż. Tomasz Adamiak z Instytutu Inżynierii Środowiska i Instalacji 
Budowlanych Politechniki Łódzkiej.
Format B-5, oprawa twarda, stron 264.

Zamówienia w cenie 76 zł + 8% VAT za egzemplarz przyjmuje 
Ośrodek Informacji „Technika instalacyjna w budownictwie”. 
02-674 Warszawa, ul. Marynarska 14, tel./fax (22) 843 77 71 

e-mail: wydawnictwo@informacjainstal.com.pl
www.informacjainstal.com.pl
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OGRZEWANIE PODŁOGOWE
PROJEKTOWANIE • REGULACJA • WSKAZÓWKI PRAKTYCZNE

O
G

R
Z

EW
A

N
IE

 P
O

D
ŁO

G
O

W
E

H
EN

RY
K

 G
RZ

EG
O

RZ
 S

A
BI

N
IA

K
  

• 
 K

A
RO

LI
N

A
 W

IŚ
N

IK
  

• 
 T

O
M

A
SZ

 A
D

A
M

IA
K




	_GoBack
	_GoBack
	_Hlk39503383
	_Hlk40593216
	_GoBack
	_Hlk40594439
	_Hlk40594461
	_Hlk40595509
	_Hlk40596348
	_Hlk40596535
	_Hlk40597047
	_Hlk40678428
	_GoBack
	_ENREF_1
	_ENREF_2
	_ENREF_3
	_ENREF_4
	_ENREF_5
	_ENREF_6
	_ENREF_7
	_ENREF_8
	_ENREF_9
	_ENREF_10
	_ENREF_11
	_ENREF_12
	_ENREF_13
	_ENREF_14
	_ENREF_15
	_ENREF_16
	_ENREF_17
	_ENREF_18
	_GoBack

