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równieŜ mechanizmy adaptacyjne, które pozwalają lepiej dopasować się do zapotrzebowania 
na ciepło, prognozować przebieg temperatury zewnętrznej na podstawie bieŜących 
i zapamiętanych pomiarów, dostosować wartości parametrów regulacji do zmiany parametrów 
obiektu. Stosowana jest równieŜ regulacja programowa, realizująca stabilizację parametrów 
według wykresów przygotowanych na poszczególne dni tygodnia (dni robocze i święta). 

Obecnie najczęściej spotykany układ technologiczny zautomatyzowanego, dwu-
funkcyjnego węzła  szeregowo–równoległego przedstawia rys. 1.13 [43]. 

WCO – wymiennik instalacji c.o.
WI – stopień I wymiennika c.w.u.
WII – stopień II wymiennika c.w.u.
RCO – regulator temperatury c.o.
RCWU –regulator temperatury c.w.u
RC – regulator róŜnicy ciśnień
K - kryza pomiarowa
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Rys. 1.13 Zautomatyzowany węzeł szeregowo-równoległy 
 

Węzeł ten jest wyposaŜony w regulator róŜnicy ciśnień (lub przepływu) oraz regulatory 
temperatury w instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody uŜytkowej. Regulacja 
temperatury odbywa się poprzez zmianę strumienia przepływu wody przez wymiennik, co 
powoduje zmianę jego wydajności cieplnej. Temperaturę ciepłej wody uŜytkowej utrzymuje 
się a na stałym poziomie (+55°C), natomiast do regulacji parametrów w instalacji c.o. 
stosowane są regulatory pogodowe.  

Regulacja miejscowa 

Najprostszym sposobem regulacji miejscowej jest wymuszenie zmiany natęŜenia 
przepływu nośnika ciepła przez grzejnik, a tym samym średniej temperatury i wydajności 
cieplnej grzejnika. Elementem sterującym są ręczne lub termostatyczne zawory przy 
grzejnikach. Dla ułatwienia regulacji dąŜy się do uzyskania liniowej zaleŜności pomiędzy 
mocą grzejnika a stopniem otwarcia zaworu regulacyjnego. Ze względu na nieliniową 
charakte-rystykę grzejnika stosuje się róŜne rodzaje stoŜka zaworu (np. o charakterze 
logarytmicznym), tak by we współpracy z grzejnikiem dawały zaleŜność liniową. Regulatory 
termostatyczne przy grzejnikach spełniają funkcję dokładnej regulacji najlepiej jako 
uzupełnienie regulacji węzłowej [6]. Wprowadzenie regulacji miejscowej przy kaŜdym 
odbiorniku jest optymalne ze względu na zuŜycie ciepła, ale nie zawsze opłacalne dla 
odbiorców. NaleŜy więc liczyć się z tym, Ŝe w systemie będą występować odbiory bierne i 
aktywne zasilane ze wspólnej instalacji. Tymczasem odbiorniki aktywne powodują zmiany w 
układzie ciśnień w przewodach i zakłócają dostawę ciepła dla pozostałych odbiorów. Ze 
względów hydraulicznych korzystne byłoby zastosowanie zaworów dwudrogowych, które 
rozdzielają strumień wody sieciowej na produktywny i bezproduktywny bez zakłócania 
przepływów w całej instalacji. Rozwiązanie to nie jest stosowane ze względu na niekorzystne 
zawyŜanie temperatury wody powrotnej. Regulacja miejscowa polega zwykle na 
utrzymywaniu stałej temperatury ogrzewanych pomieszczeń. MoŜliwa jest równieŜ 
stabilizacja komfortu cieplnego lub regulacja programowa. 
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1.3.3 Zasady wprowadzania automatyzacji 

Modernizacja i automatyzacja elementów systemu ciepłowniczego powinny zapewnić 
niezawodną pracę całego obiektu i optymalne dostosowanie produkcji do zmiennego 
zapotrzebowania na ciepło. Obejmują one zmiany technologiczne, opomiarowanie oraz 
zastosowanie układów regulacji automatycznej. W opracowaniach podaje się, Ŝe 
wprowadzenie pełnej regulacji automatycznej powoduje zmniejszenie ilości wody sieciowej 
i zapotrzebowania na moc, dając średnie oszczędności energii rzędu 20÷25% [8]. Największe 
efekty moŜna uzyskać w przypadku automatycznej regulacji układów centralnego ogrzewania. 
Im wyŜszy stopień automatyzacji tym wyŜsze koszty, ale i większe oszczędności.  

Jak potwierdzają liczne obserwacje, dla zachowania sprawności systemu ciepłowni-
czego i uzyskania wymiernych efektów ekonomicznych juŜ w trakcie modernizacji, waŜna 
jest kolejność realizowanych prac. Oto kilka przykładów. WyposaŜanie na szeroką skalę 
instalacji odbiorczych i węzłowych w urządzenia regulacji automatycznej powoduje istotne 
zakłócenia warunków pracy systemów ciepłowniczych. Spontaniczna modernizacja 
odbiorników prowadzi początkowo do spadku zuŜycia ciepła, ale po przekroczeniu pewnej 
granicy wymusza konieczność modernizacji układów technologicznych ciepłowni, co moŜe 
być pretekstem do podniesienia ceny ciepła [12]. Termorenowacja pozwala znacznie obniŜyć 
współczynniki strat, ale bez regulacji działającej w instalacji odbiorczej powoduje tylko 
przegrzewanie budynków. Modernizacja źródła ciepła, bez instalacji liczników u odbiorców 
przynosi zyski tylko dostawcy [12]. Zrównanie ceny ciepła pochodzącego z kotłowni i 
elektro-ciepłowni prowadzi do obniŜania stopnia skojarzenia (elektrociepłownie stają się w 
coraz większym stopniu ciepłowniami duŜej mocy), poniewaŜ korzyści wynikające z pracy 
skojarzonej są zaliczane na konto produkcji energii elektrycznej [50]. Racjonalny sposób 
modernizacji systemów ciepłowniczych wymaga zarówno współpracy producentów, 
pośredników i odbiorców ciepła, jak i wsparcia przez odpowiednie normy prawne. 

Rozregulowanie systemu, brak odpowiednich ciśnień dyspozycyjnych i niekorzystne 
oddziaływanie węzłów ciepłowniczych z automatyką pogodową na pozostałe węzły stanowią 
często główne problemy przedsiębiorstw ciepłowniczych. W Poznaniu przeprowadzono 
badania wpływu pracy jednej całkowicie zautomatyzowanej magistrali na zachowanie reszty 
systemu [61]. W wyniku tych doświadczeń wysnuty został następujący wniosek, aby efekty 
stopniowej automatyzacji nie były tracone we fragmentach nie objętych jeszcze automatyką, 
wszystkie węzły powinny zostać wyposaŜone przynajmniej w regulatory przepływu 
(ciśnienia). Udaną próbę takiej hydraulicznej regulacji sieci przeprowadzono we Wrocławiu 
[49]. Polegała ona na wymianie nastawnych kryz dławiących w węzłach ciepłowniczych na 
regulatory przepływu bezpośredniego działania.  Efektem modernizacji było: 

• zmniejszenie strumienia przepływu wody sieciowej w źródle, 

• zwiększenie ciśnienia dyspozycyjnego na całej długości sieci — pozwoliło to podłączyć 
nowych odbiorców, 

• ograniczenie strat energii cieplnej w budynkach zasilanych przez węzły bez automatyki, 
które wynikały z oddziaływania węzłów z automatyką pogodową, 

• zmniejszenie konieczności wspomagania przepływu w sieci, 

• obniŜenie temperatury wody powrotnej w źródle (zwiększenie schłodzenia). 

Proponowana w literaturze [55] kolejność modernizacji systemu ciepłowniczego nie 
jest zbiorem sztywnych reguł, ale stanowi dobry punkt wyjścia przy planowaniu inwestycji: 

• zebranie danych o odbiorcach, sieci i źródłach ciepła, 
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• pomiary rzeczywistych warunków pracy, 

• regulacja hydrauliczna strategicznych punktów sieci, 

• automatyzacja węzłów ciepłowniczych, 

• etapowa automatyzacja źródła ciepła (pomiary, układy wodne, kotły), 

• integracja układów sterowania. 

Automatyzowanie węzłów ciepłowniczych powinno rozpoczynać się od węzłów znajdujących 
się najbliŜej źródła i węzłów o duŜej mocy [56]. Aby przygotować źródło ciepła do 
współpracy z regulowanymi węzłami (czyli pracy ze zmiennym przepływem wody w sieci), 
naleŜy zautomatyzować układy wodne ciepłowni. Następnie, dla ostatecznego przygotowania 
obiektu do pracy w trybie automatycznym, modernizacja powinna objąć kotły według ich 
obciąŜenia — zwykle konieczne są wówczas zmiany technologiczne, na przykład 
uszczelnianie kotłów [12]. Zazwyczaj modernizację i automatyzację wprowadza się 
jednocześnie i to niezaleŜnie od siebie w wielu miejscach systemu ciepłowniczego. PoniewaŜ 
jest to proces dość długotrwały, waŜne jest by wprowadzane układy regulacji umoŜliwiały 
poprawną pracę zarówno zautomaty-zowanych jak i biernych fragmentów systemu. Same 
natomiast powinny być w miarę moŜliwości niewraŜliwe na następne działania 
modernizacyjne.  

Rozwój cyfrowych urządzeń regulacyjnych był w  ciepłownictwie od początku 
słusznie postrzegany jako obiecująca alternatywa dla regulatorów analogowych [1]. Dostępne 
obecnie  regulatory, posiadające swobodnie programowane nastawy i funkcje, charakteryzują 
się duŜą elastycznością, posiadają wiele wejść i wyjść (regulatory wielofunkcyjne), potrafią 
prowadzić autodiagnostykę i rejestrować informacje [8], [51]. Jednocześnie maleją ich 
rozmiary oraz koszty zakupu i instalacji, co pozwala na coraz szersze wprowadzanie układów 
regulacji. Przyczynia się to do powstawania wielopoziomowych, rozproszonych układów 
regulacji. 

Wybór wariantu modernizacji moŜna zweryfikować dzięki zastosowaniu 
nowoczesnych technik obliczeniowych i badań symulacyjnych. W systemie z regulacją 
jakościową ze względu na praktycznie stałe wartości przepływów, do wyznaczenia 
parametrów zapewniających poprawną pracę systemu wystarczy analiza statycznych 
warunków hydraulicznych w sieci. Są one opisane przez układy równań wiąŜące wartości 
przepływów, spadków ciśnień i wartości oporów hydraulicznych dla kaŜdego odcinka sieci i 
dla kaŜdego rozgałęzienia. Zastosowanie elektronicznych technik obliczeniowych pozwoliło 
juŜ w latach 60–tych zautomatyzować te  obliczenia [54]. Obecne systemy komputerowe 
umoŜliwiają wykonanie nie tylko dokładniejszych obliczeń ale równieŜ map i baz danych 
elementów sieci (np.[58]). Wprowadzanie regulacji jakościowo–ilościowej w źródle ciepła i 
na węzłach powoduje, Ŝe przepływy w sieci mogą się zmieniać w szerokich granicach. Z tego 
teŜ powodu analiza pracy sieci w statycznych warunkach jest niewystarczająca i konieczna 
staje się analiza dynamiczna, czyli ocena szybkości propagowania się zmian, przeregulowań, 
stabilności, itp.  
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