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Wstęp 

Niniejsza praca przedstawia wybrane aspekty wzajemnego oddziaływania 

rozproszonych układów automatycznej regulacji mocy cieplnej, mających zastosowanie 

w miejskich systemach ciepłowniczych. W szczególności skupia się na interakcji pomiędzy 

układami regulacji stosowanymi w węzłach ciepłowniczych i u odbiorców w warunkach 

postępującej automatyzacji tych obiektów. Zamiarem autora było sprawdzenie, czy mimo tej 

interakcji, efektywna automatyzacja złoŜonych obiektów technologicznych, takich jak 

systemy ciepłownicze, moŜe opierać się na rozproszonych, niezaleŜnych układach regulacji. 

Praktyczne znaczenie badań wynika z faktu, Ŝe procesy modernizacji i automatyzacji 

rozległych systemów ciepłowniczych są zwykle realizowane stopniowo, a zmiany 

wprowadzane lokalnie na poziomie produkcji, transportu czy odbioru ciepła mogą 

oddziaływać na cały system. Odpowiada to sytuacji, w jakiej znajdują się obecnie (lub znajdą 

się w przyszłości) systemy ciepłownicze wielu polskich miast. Z jednej strony obserwuje się 

tu spontaniczne działania odbiorców, mające spowodować obniŜenie opłat za ciepło — 

termorenowacja budynków, wprowadzanie regulacji miejscowej i liczników ciepła. Z drugiej 

strony w źródłach ciepła i węzłach ciepłowniczych podejmowane są inwestycje, których 

celem jest technologiczne przystosowanie systemu do współpracy z odbiornikami biernymi 

i czynnymi oraz zwiększenie efektywności prowadzonej działalności. Jak wykazuje praktyka  

opisywane działania, często wbrew oczekiwaniom, mogą prowadzić do lokalnego lub 

globalnego pogorszenia warunków pracy systemu. 

ZłoŜoność analizy pracy systemów ciepłowniczych wynika z konieczności 

jednoczesnego rozpatrywania zjawisk cieplnych i hydraulicznych charakteryzujących się 

róŜną dynamiką zmian. Moc ciepła przenoszonego przez system zaleŜy zarówno od 

temperatury czynnika grzejnego, jak i od natęŜenia jego przepływu. Zmiany temperatury 

rozprzestrzeniają się z prędkością fali cieplnej, co w rozległych sieciach moŜe trwać nawet 

kilka godzin, natomiast zmiany przepływu – z prędkością dźwięku w czynniku grzewczym. W 

tradycyjnych systemach ciepłowniczych współpracujących z biernymi odbiornikami ciepła 

regulacja mocy  odbywa się głównie poprzez zmianę temperatury czynnika grzejnego w 

źródłach, a rozkłady ciśnień i przepływy w sieci są niezmienne w szerokim zakresie pracy. 

Powodem niedoskonałości takiego rozwiązania są duŜe opóźnienia transportowe sieci i 

zróŜnicowanie zapotrzebowania na ciepło u odbiorców. W nowoczesnych, elastycznych 

systemach ciepłowniczych, oprócz centralnej regulacji temperatury czynnika grzejnego, 

działają układy regulacji na poziomie węzłów ciepłowniczych i odbiorników ciepła, a ich 

aktywność prowadzi do występowania ciągłych zakłóceń przepływu. Analizę normalnych 

warunków pracy tradycyjnego systemu moŜna zwykle ograniczyć do stanów statycznych. 

Natomiast w systemach elastycznych istotne znaczenie zyskują badania dynamiki obiektu. 

RozwaŜany w pracy wariant automatyzacji systemów ciepłowniczych opiera się na 

rozproszonych układach regulacji, stosowanych na róŜnych poziomach technologicznych 

(w źródle, na węzłach, u odbiorców). Całość tworzy specyficzny system regulacji 

wielopoziomowej. Zakłada się, Ŝe poszczególne układy są niezaleŜne i oddziałują na siebie 

jedynie poprzez obiekt. Na kaŜdym poziomie cel automatyzacji jest ten sam: dostosowanie 

produkowanej lub przekazywanej mocy cieplnej do aktualnego zapotrzebowania odbiorców. 

Inne są jednak zmienne procesowe układów regulacji odzwierciedlające to zapotrzebowanie 

i bazujące na lokalnie dostępnych wielkościach pomiarowych. Im wyŜszy poziom, tym 
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regulacja oddziałuje na większy fragment obiektu, a obraz zapotrzebowania, na którym się  

opiera jest bardziej uśredniony.  

Podstawowe cele niniejszej pracy są następujące: 

1° zbudowanie zagregowanego modelu rozproszonej regulacji mocy funkcjonującej 

w elastycznym systemie ciepłowniczym, 

2° zbadanie wpływu, jaki wywiera coraz szersze stosowanie miejscowej regulacji odbiorów 

na automatyczną regulację mocy w węźle ciepłowniczym, 

3° zaproponowanie układu regulacji węzłowej, który zapewni poprawną pracę systemu 

niezaleŜnie od zakresu stosowania regulacji miejscowej, 

4° analiza wybranych własności interakcji pomiędzy układami regulacji działającymi na 

róŜnych poziomach systemu ciepłowniczego. 

Badaniom poddany został typowy, wymiennikowy węzeł ciepłowniczy bez regulacji oraz 

węzły z układem regulacji jednej z następujących wielkości po stronie odbiorników: 

• temperatury wody zasilającej,  

• temperatury wody powrotnej przy zmiennym przepływie, 

• temperatury wody powrotnej odniesionej do przepływu znamionowego, 

• średniej temperatury wody zasilającej i powrotnej, 

• stopnia schłodzenia wody, 

• odbieranej mocy cieplnej. 

Badano współpracę poszczególnych układów regulacji węzłowej z róŜnymi typami obciąŜenia 

— od grupy składającej się wyłącznie z odbiorów biernych do grupy zawierającej jedynie 

odbiory aktywne.  Analizowano przy tym reakcję na typowe zakłócenia — zmianę 

temperatury na zewnątrz i dodatkowe zyski lub straty ciepła u odbiorców. Ocena 

poszczególnych układów została przeprowadzona na podstawie porównania: 

• wartości przepływów i temperatur czynnika grzejnego w ustalonym punkcie pracy, 

• zuŜycia ciepła przez wszystkie odbiory współpracujące z węzłem, 

• przebiegu stanów dynamicznych (wielkość błędów, okres ich występowania), 

• odchylenia od zadanej temperatury w pomieszczeniach pozbawionych regulacji 

miejscowej, 

• wraŜliwości systemu na wprowadzanie regulacji miejscowej, 

• zachowania regulacji węzłowej, gdy większość odbiorów jest regulowana. 

Dla potrzeb pracy skonstruowano matematyczny model systemu ciepłowniczego wraz 

układami regulacji mocy cieplnej na poziomie źródła, węzłów ciepłowniczych i odbiorników. 

Jego zaletą jest to, Ŝe mimo prostoty zachowuje własności istotne dla badań i pozwala 

uzyskać przynajmniej niektóre wyniki w postaci analitycznej, podczas gdy zastosowanie 

dokładniejszych modeli prowadzi do ograniczenia narzędzi badawczych praktycznie do metod 

symulacyjnych. Analiza skrajnych przypadków pracy badanego systemu, tzn. gdy wszystkie 

zasilane odbiory są bierne albo aktywne (regulowane), prowadzona była na podstawie równań 

stanu modelu. Dla sytuacji pośrednich przeprowadzone zostały badania symulacyjne. Ocenę 

otrzymywanych wyników ułatwiły autorowi doświadczenia obiektowe. 

Praca obejmuje pięć rozdziałów, z których pierwsze dwa stanowią przegląd zagadnień 

związanych z regulacją mocy w systemach ciepłowniczych, kolejne dwa opisują badania 

przeprowadzone przez autora i uzyskane wyniki, a ostatni zawiera podsumowanie całości. 

Pracę uzupełniają bibliografia i aneksy. 

Rozdział pierwszy podaje ogólną charakterystykę systemów ciepłowniczych w Polsce 

i w krajach o porównywalnych warunkach klimatycznych i gospodarczych oraz obserwowane 

i przewidywane tendencje rozwojowe. Wyjaśnia takŜe główne przyczyny zmienności 
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zapotrzebowania na ciepło, stosowane rodzaje regulacji mocy i zalecane w literaturze zasady                                                                                                                                                                                                         

automatyzowania systemów ciepłowniczych. 

Rozdział drugi prezentuje typowe urządzenia i instalacje reprezentowane w modelu systemu 

ciepłowniczego skonstruowanym dla potrzeb pracy. Opisane w nim zostały własności 

urządzeń istotne przy tworzeniu modelu: podstawowe zaleŜności fizyczne oraz typowe 

wartości parametrów statycznych i dynamicznych. Podsumowaniem rozdziału jest zestawienie 

szczegółowych załoŜeń dla skonstruowanego modelu systemu ciepłowniczego. 

Rozdział trzeci zawiera analizę działania fragmentów systemu ciepłowniczego na podstawie 

równań stanu modelu matematycznego. Przedmiotem badań są najczęściej stosowane 

i alternatywne warianty układów regulacji węzłowej we współpracy z grupą odbiorników 

biernych lub aktywnych. Obejmują one porównanie parametrów punktów równowagi systemu 

oraz analizę zjawiska interakcji pomiędzy poszczególnymi poziomami regulacji. Wynikiem 

tych badań jest wybór najkorzystniejszego układu regulacji oraz próba zdefiniowania klasy 

obiektów, w których występuje podobne zjawisko. 

Rozdział czwarty poświęcony został porównaniu efektywności działania badanych układów 

regulacji węzłowej włączonych do sieci ciepłowniczej i współpracujących z odbiorami 

o róŜnym stopniu zautomatyzowania. Porównanie to opiera się na wynikach symulacji 

komputerowych, przeprowadzonych dla wybranych typowych zakłóceń. 

 

 Dziękuję wszystkim, którzy poświęcili mi swój czas na róŜnych etapach pracy, za ich 

cenne uwagi, Ŝyczliwe rady i wsparcie. 

 


