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Ogólne zasady projektowania  
instalacji oczyszczania wody, w których ozon  

jest zaawansowanym utleniaczem
General principles of designing water treatment installations,  

in which ozone is advanced oxidant

ROBERT MUSZAŃSKI

Nowoczesne wykorzystanie ozonu w procesach przy-
gotowania wody najwyższej jakości wiąże się nie-
odzownie z takimi elementami instalacji, jak: aeratory 
na zjonizowane powietrze, wielostopniowe kolumny 
kontaktowe, ozonatory hybrydowe, lampy UV i moni-
toring on-line ze wsparciem producenckim. Projekto-
wanie instalacji zawierającej te i inne elementy powin-
no być zawsze poprzedzone badaniami w stacji pilo-
towej. Dogłębna analiza wyników badań i doświad-
czenie w podejściu do technicznych aspektów ozono-
wania mogą być nieocenione zarówno podczas pro-
cesu inwestycyjnego jak i eksploatacji. Zaoszczędzą 
energię, środki finansowe i przyczynią się do bez-
piecznej obsługi instalacji.
Słowa kluczowe: ozonowanie wody, aeratory na zjoni-
zowane powietrze, wielostopniowe kolumny kontakto-
we, ozonatory hybrydowe, lampy UV, bezpieczeństwo. 

Modern use of ozone in preparation of highest quality 
water is inevitably associated with such system 
components like: aerator working with ionized air, 
multistage contact columns, hybrid ozone generators, 
UV lamps and on-line monitoring with manufacturer 
assistance. Designing installations including these and 
other elements should always be preceded by tests on 
pilot water treatment plant. Deep analysis of test results 
and experience in the approach to the technical 
aspects of ozonation can be invaluable during 
investment process as well as during operation of the 
installation. They will save energy, money and will 
contribute to the safe operation of the system.
Keywords: ozonation of water, aerators working with 
ionized air, multistage contuct columns, hybrid ozone 
generators, UV lamps, safety.

Wstęp

Ozon towarzyszy człowiekowi od zarania dziejów. Jego 
nazwa wywodzi się od greckiego słowa – „woniejący”, co jest 
związane z jego zapachem tak charakterystycznym, często spo-
tykanym po burzy. W roku 1840 Schönbein sztucznie wytwarza 
OZON w trakcie badań nad elektrolizą wody, a pierwszy prze-
mysłowy generator ozonu zostaje wyprodukowany przez Werne-
ra von Simensa w 1857 roku i z tą datą wiąże się początek jego 
zastosowań.

Jednak przez wiele lat technologia ozonowania napotykała 
na duże trudności i nie mogła się doczekać stosowania na skalę 
przemysłową. Było to związane przede wszystkim z technicznymi 
aspektami budowy urządzeń jak i kosztem ich wytwarzania. 
Dlatego przez wiele lat triumf odnosił chlor, który stosowano od 
1896 roku w Cesarstwie Austro-Węgierskim, a później dwutlenek 
chloru zastosowany po raz pierwszy w 1944 roku w USA.

Stosowanie tych związków powstrzymało masowe epidemie, 
które przetaczały się przez miasta europejskie pochłaniając 
w ciągu ubiegłych wieków wiele milionów istnień ludzkich. Zasto-
sowanie dezynfekcji wody było i jest najlepszą metodą niszczenia 
organizmów patogennych. Ze względu na swoje właściwości 
ozon jest jednym z najskuteczniejszych środków dezynfekcyjnych, 
bardziej skuteczny niż chlor i jego związki. Ozon łatwo reaguje 
z wieloma substancjami obecnymi w wodzie stanowiącymi jej 
zanieczyszczenia, jest przy tym nietrwały, co np. przejawia się 
w skłonności do samorozpadu po rozpuszczeniu w wodzie. Efekt 
ten obserwuje się w większym stopniu w środowisku alkaicznym. 
Chemizm ozonu w środowisku wodnym jest bardzo złożony 
i został opisany w wielu monografiach. Poniższe opracowanie 
zawiera praktyczne zalecenia, którymi należy się kierować przy 
wdrażaniu technologii ozonowania, zgodne z światowymi trenda-
mi i oczekiwaniami.

Fobie i stereotypy

Jak wspomniano powyżej ozon, spychany był na bok przy 
projektowaniu technologii oczyszczania wody. Tani w produkcji 
chlor był prosty w użyciu, nie wymagał skomplikowanych urzą-
dzeń dozujących, mieszanie odbywało się nawet na krótkim 
odcinku rurociągu, co zapewniało niskie koszty inwestycyjne 
i łatwość obsługi. Z kolei zastosowanie generatorów ozonu wią-
zało się z dostawą dużej ilości energii elektrycznej, budową 
odpowiednich zbiorników kontaktowych (przeważnie betono-
wych) oraz zatrudnieniem wykwalifikowanej kadry inżynierskiej 
do obsługi. Problem też pojawiał się z pomiarem ozonu, gdyż mgr inż. Robert Muszański – WOFIL OZONE TECHNOLOGY
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 W 
jego szybki rozpad uniemożliwiał pomiary 
laboratoryjne i mógł być prowadzony 
tylko bezpośrednio przy zbiornikach kon-
taktowych. Te i wiele innych problemów 
stawiały technologie ozonowania na pie-
destale najdroższych, najniebezpieczniej-
szych i najbardziej skomplikowanych tech-
nologii dezynfekcji, na które mogły sobie 
pozwolić tylko duże i bogate firmy. We 
wszystkich opracowaniach zajmowano się 
właściwościami dezynfekcyjnymi ozonu 
pomijając jego właściwości utleniające 
i możliwości aglomeracji związków orga-
nicznych i nieorganicznych. Kompleksowa 
technologia oczyszczania wody obejmuje 
dodatkowo procesy napowietrzania, 
koagulacji, filtracji, które pomagają oczy-
ścić wodę. Jeżeli będziemy rozpatrywać 
zastosowanie technologii ozonowania 
w szerokim spektrum wykorzystania 
w nowoczesnej stacji uzdatniania wody, to 
okaże się, że:
 – do napowietrzania wody można 

wykorzystać odzyskany, zdesorbowa-
ny ozon ze zbiorników kontaktowych, 
który szybko i bardzo reaktywnie 
uczestniczy w reakcjach wstępnego 
utleniania oraz w napowietrzaniu, 

 – procesy koagulacji zachodzą szybciej 
i wymagają mniejszych dawek reagen-
tów,

 – filtry wpracowują się dużo szybciej, 
natomiast aglomeracja cząsteczek 
przyczynia się do zwiększenia prędko-
ści filtracji.
Dodatkowe zastosowanie lamp UV do 

dezynfekcji końcowej stworzy nam pro-
ekologiczny układ technologiczny. Takie 
podejście do technologii ozonowania 
sprawi, że diametralnie obniżymy jej kosz-
ty inwestycyjne, a jej wdrożenie rozłoży 
się na inne urządzenia i procesy. Na przy-
kład, wstępne napowietrzanie wody pro-
wadzone zwykłym powietrzem wymaga 
czasu kontaktu z wodą około 10 do 20 
minut, natomiast powietrzem zjonizowa-
nym ozonem – około 2 do 5 minut, co 
przekłada się na wielkość urządzenia 
i jego cenę.

Kopiowanie schematów 
technologicznych

W wielu opracowaniach są podane 
przykłady zastosowania ozonu w ciągu 
technologicznym, nawet kursy projektowa-
nia stacji uzdatniania wody polegają na 
ich analizie i doborze urządzeń technolo-
gicznych do gotowych schematów.

Przystąpienie do projektowania tech-
nologii ozonowania, gdzie ozon jest szyb-
kim utleniaczem, wymaga znajomości sys-
temów ozonowania, ich działania 

w zetknięciu z różną matrycą wody 
i doświadczenia. Bazowanie tylko na 
badaniach fizykochemicznych wody może 
być bardzo często okupione przewymiaro-
waniem instalacji i brakiem kontroli nad 
procesem. Wiele biur projektowych skupia 
się bardzo często nad wielkością ozonato-
rów, systemami sterowania oraz energo-
chłonnością całego procesu, zapominając 
całkowicie o czasie kontaktu, od którego 
zależy efekt utleniania, jakość wody i bez-
pieczeństwo jej produkcji. Zmienność 
przepływów w SUW i nierównomierność 
produkcyjna powodują trudności w dobo-
rze wielkości zbiorników kontaktowych, 
czego efektem mogą być długie czasy 
przetrzymania wody, co sprzyja tworzeniu 
związków kancerogennych. Dlatego nie-
odzowne jest przeprowadzenie wstępnych 
badań pilotowych, które ułatwią dobór, 
wielkość i liczbę urządzeń z podstawowe-
go ciągu technologicznego.

Badania pilotowe

Przy wykorzystaniu stacji pilotowej do 
projektowania instalacji i doboru urzą-
dzeń należy odwzorować podstawowe 

procesy technologiczne, które podczas 
badań będzie można ewentualnie rozbu-
dowywać i modyfikować. W pierwszym 
etapie instalacja pilotowa pracuje bez 
ozonu i sprawdza się, jak zachowują się 
parametry fizykochemiczne wody bez 
zaawansowanego utleniania, co pozwala 
na odniesienie i porównanie zebranych 
wyników badań. Następnie pracujemy 
z użyciem procesu ozonowania z różnym 
ozonem resztkowym, co pozwala określić 
stopień utlenialności związków zawartych 
w wodzie oraz maksymalne i minimalne 
zapotrzebowanie na ozon. Po normalnym 
okresie badań z ozonem wprowadza się 
kolejny etap, gdzie testuje się przeciążal-
ność stacji, tzn. zwiększa się prędkości 
przepływu i obciążeń filtrów przy zacho-
waniu dobrej jakości wody. Etap ten jest 
bardzo ważny z punktu widzenia później-
szej eksploatacji, gdyż większość SUW 
w ciągu roku pracuje na małych i średnich 
przepływach, i tylko kilka razy w roku 
pracuje na najwyższych przepływach. 
Przeciążenie ma na celu sprawdzenie, czy 
przy chwilowych, dużo większych rozbio-
rach wody, instalacja bez przewymiaro-
wania i większych inwestycji będzie w sta-

Rys. 1 
Schemat technologiczny istniejące-
go oraz planowanego układu 
uzdatniania wody w Amsterdam 
Water Supply (1. Nederlof i inni, 
1998)
Fig.1 Technology scheme of exi-
sting and planned water treatment 
system in Amsterdam Water Supply 
(1. Nederlof et. al. 1998)

Rys. 2 
Schemat technologiczny procesu uzdat-
niania wody w SUW Wieliszew-War-
szawa (Dojlido inni, 1999)
Fig. 2 Technology scheme of water tre-
atment process in Water Treatment Sta-
tion Wieliszew – Warsaw (Dojlido et al. 
1999)
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nie chwilowo zapewnić odpowiednią 
jakość wody. O ile w przypadku wód 
podziemnych o stałej jakości wody prze-
ciążalność określi nam także wielkość 
budynków filtrów, o tyle przy wodach 
powierzchniowych będziemy mogli okre-
ślić sprawne działanie instalacji w bardzo 
niekorzystnych warunkach: gwałtowne 
opady, powodzie, wysoka mętność, bar-
dzo niekorzystna bakteriologia.

Podejście do projektowania

Po zebraniu danych ze stacji pilotowej 
określającej efektywność zachodzących 
procesów należy się skupić na właściwym 
doborze procesów technologicznych i ich 
urządzeń. Dobieramy podstawowe proce-
sy, takie jak: napowietrzanie, filtracja na 
złożu kwarcowym czy węglu aktywnym, 
ozonowanie – utlenianie, dezynfekcja lam-
pami UV oraz chlorowanie. Dobieramy 
także procesy poboczne, takie jak: płuka-
nie złóż filtracyjnych, wytwarzanie tlenu 
lub jego magazynowanie itd. Przy proce-
sach pobocznych należy szczególną 
uwagę zwrócić na gospodarkę wodno-
ściekową oraz na zagospodarowanie 
gazowego ozonu resztkowego, dzięki 
czemu można będzie obniżyć znacznie 
energochłonność procesów ozonowania 
oraz zwiększyć efektywność i wykorzysta-
nie wyprodukowanego ozonu, aż do 95%. 
Osobnym zagadnieniem będą procesy 
pompowania wody do poszczególnych 
procesów technologicznych. Bardzo rzad-
ko mamy możliwość wykorzystania 
ukształtowania terenu do zapewnienia 
grawitacyjnego zasilania całego obiektu; 
częściej wykorzystujemy pompowanie 
wody do poszczególnych procesów. Przy 
stosowaniu ozonu musimy tak zaprojekto-
wać te procesy, aby przepływ przez SUW 
był maksymalnie ciągły (bez wyłączeń) 
i maksymalnie stały (ze stałą wydajnością) 
w poszczególnych czasookresach. Ozna-
cza to, że może się zmieniać przepływają-
ca ilość wody przez SUW, ale nie częściej 
niż pozwala na to podwójna pojemność 
zbiorników kontaktowych. Jest to związa-
ne z jakością produkowanej wody oraz 
trwałością urządzeń. Im mniejsza ilość 
włączeń urządzeń, tym mniejsza energo-
chłonność i dłuższa bezawaryjna praca. 
Im bardziej stabilny przepływ, tym lepsze 
warunki filtracyjne, stabilność i powtarzal-
ność procesów utleniania ozonem oraz 
większa możliwość regulacji wszystkich 
procesów. Przykładowo, aby instalacja 
ozonowania zareagowała prawidłowo na 
gorszą jakość wody i zmniejszające się 
stężenie ozonu resztkowego, woda musi 
być wymieniana w zbiornikach kontakto-

wych i dotyczy to objętości wody odpływa-
jącej z mniejszą ilością ozonu resztkowe-
go jak i wody napływającej z już zwięk-
szoną dawką ozonu.

Procesy podstawowe

Projektujemy na początku ciągu tech-
nologicznego system napowietrzania. 
W systemie będą wykorzystane aeratory 
na zjonizowane powietrze, które powstaje 
z ozonu zdesorbowanego z wody w kolum-
nach kontaktowych oraz świeżego filtrowa-
nego powietrza wdmuchiwanego przez 
wentylatory. Nadmuch powietrza do zbior-
ników kontaktowych powoduje to, że sam 
wentylator nie styka się z ozonem, a dodat-
kowo nadciśnienie w zbiorniku zapobiega 
implozji, co mogłoby mieć miejsce przy 
dużych rozbiorach i mechanicznym odcią-
ganiu ozonu. Czysty ozon produkcyjny 
używany do procesów utleniania wstępne-
go jest mało efektywny i ogromnie energo-
chłonny. Powietrze zjonizowane jest bar-
dzo tanie w produkcji, a jego efektywność 
i ilości są wystarczające, aby zapewnić 
odpowiednie utlenianie wstępne. Ozon 
zdesorbowany jest także przydatny w for-
mie gazowej do przedmuchiwania zbiorni-
ków wody czystej dla zachowania ich 
w czystości bakteriologicznej, dlatego przy 
jego wykorzystaniu należy bezwzględnie 
przewidzieć i zaprojektować pułapki gazo-
we wodno-powietrzne, które zabezpiecza-
ją przelewy przed niekontrolowanym 
wyciekiem ozonu. Jeżeli będziemy wyko-
rzystywać ozon resztkowy do produkcji 
powietrza zjonizowanego, musimy tak 
zaprojektować miejsce posadowienia 
zbiorników kontaktowych, aby były jak 
najbliżej aeratorów.

Po procesach filtracji woda przepływa 
do zbiorników kontaktowych. Stosowanie 
filtracji przed procesem utleniania ozonem 
jest nieodzowne z kilku względów. Po 
pierwsze, ozon działa utleniająco na 
wszystko co jest obecne w wodzie. Nie 
warto go marnować na związki chemiczne, 
mętność i inne stałe zanieczyszczenia, które 
można odfiltrować. Filozofia, aby utleniać 
ozonem tylko to, czego nie można utlenić 
powietrzem, jest najbardziej rozsądna 
i najtańsza zarówno w inwestycji jak 
i w eksploatacji. Po drugie, odpowiednie 
przygotowanie wody pozwoli tak zaprojek-
tować system ozonowania, aby w przyszło-
ści pracował bezawaryjnie. Dotyczy to np. 
iniektorów, które nie będą się zatykać, 
pomp obiegowych, w których nie będzie 
tak szybko osad zmniejszał ich wydajność, 
natomiast urządzenia pomiarowe ozonu 
resztkowego będą długo utrzymywać elek-
trody w czystości, co zmniejszy liczbę ich 

kalibracji itd. Wszystkie te i inne zabiegi 
technologiczne wpływają później na eks-
ploatację i trwałość urządzeń.

Najważniejszymi jednak urządzenia-
mi w procesie ozonowania, utleniania 
i dezynfekcji ozonem są zbiorniki kontak-
towe. Odpowiednie ich zaprojektowanie, 
pojemność, warunki rozproszenia ozonu 
w wodzie, stopień utleniania, odgazowa-
nie wody po procesie, odzysk zdesorbo-
wanego niewykorzystanego ozonu, prze-
lewy bezpieczeństwa i inne elementy będą 
wpływać zarówno na ich eksploatację jak 
i bezpieczeństwo produkowanej wody.

Obecne warunki ekonomiczne w Pol-
sce powodują ciągły spadek zapotrzebo-
wania na wodę z jednoczesnym zwiększe-
niem wymagań jakościowych. Przewymia-
rowanie instalacji utrudnia utrzymanie 
reżimu technologicznego i zabezpieczenie 
się przed powstawaniem związków kan-
cerogennych. Spośród związków kancero-
gennych o zdefiniowanej strukturze che-
micznej zidentyfikowano: aldehydy, cyja-
noaldehydy, ketony, chinony, ketokwasy, 
hydroksyketony, aldokwasy, związki dikar-
bonylowe, kwasy mono-, di-, tri – i tetra-
karboksylowe, estry kwasów hydroksylo-
wych nitryle (Olsińska 2014).

Zastosowanie wielostopniowych 
kolumn kontaktowych w systemach ozono-
wania, to najnowsze rozwiązanie, które 
zabezpiecza przed tworzeniem się związ-
ków niebezpiecznych w instalacjach pra-
cujących z dużą zmiennością przepływów. 
Urządzenie składa się z:
 – kolumny utleniającej wznoszącej, 

w której zachodzą procesy utleniania 
lub dezynfekcji,

 – wielostopniowego systemu przelewo-
wego dostosowanego do różnych 
przepływów wody przez SUW wyrów-
nującego czasy przetrzymania wody,

 – z systemu odgazowania po procesie,
 – z kolumny przetrzymania, której napeł-

nienie jest płynnie regulowane.
Zestaw zawiera także:

 – system wydmuchu ozonu nadmiarowe-
go do destruktorów lub aeratorów pra-
cujących na zjonizowanym powietrzu 
stosowanych do napowietrzania wstęp-
nego,

 – przelew wodny z pułapką gazową 
zabezpieczającą przed wydobywa-
niem się ozonu na zewnątrz,

 – system wprowadzania ozonu do wody,
 – separatory ozonu zabezpieczające 

przed przedostaniem się wody do 
komory wytwarzającej ozon,

 – urządzenia pomiarowe,
 – mieszacze statyczne do szybkiego 

mieszania wody z ozonem w pełnej 
objętości.
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 W 

Rys.3. przedstawia taki system zamon-
towany w SUW Lubaszowa.

Przy zbiornikach kontaktowych beto-
nowych stosujemy, albo odciąg ozonu 
resztkowego specjalnymi wentylatorami 
w wykonaniu przeciwwybuchowym i anty-
korozyjnym z jednoczesnym zastosowa-
niem zaworów napowietrzających półau-
tomatycznych, albo wydmuch ozonu reszt-
kowego wentylatorem zewnętrznym 
z nadciśnieniem wewnątrz zbiornika. 
Druga metoda, chociaż tańsza w eksplo-
atacji, jest uzależniona od jakości wyko-
nania betonu i szczelnych przejść przez 
ścianki. W wielu przypadkach nieodpo-
wiedni dobór materiałów powoduje rozsz-
czelnienie i przecieki, co można zauważyć 
przeważnie w instalacjach basenowych. 
Dlatego wybór materiału, z którego będą 
budowane zbiorniki kontaktowe, jest bar-
dzo ważny. Decydując się na określone 
rozwiązanie przy zbiornikach kontakto-
wych musimy wziąć pod uwagę:
 – jaka będzie możliwość ich czyszcze-

nia, 
 – jak będą przebiegały okresowe inspek-

cje i kontrole,
 – w jaki sposób można będzie łatwo 

dokonać napraw,
 – jaka jest trwałość materiału, z którego 

są wykonane,
 – jaka jest możliwość wkomponowania 

dodatkowych króćców.
 
Kolumny wielostopniowe wykonane 

w całości z blachy nierdzewnej 304 lub 

316 L, z polerowanymi spoinami, spełnia-
ją te wszystkie wymagania. Specjalne 
wykonanie pozwala wykorzystywać te 
urządzenia do różnych rodzajów wód, 
dzięki możliwości pokrycia ścian kompo-
zytem polimerowym. Montaż takich urzą-
dzeń jest bardzo prosty i trwa maksymal-
nie kilka dni. Eksploatacja jest bezobsługo-
wa i bezkosztowa.

Zastosowanie wielostopniowych 
kolumn kontaktowych pozwala na wysoko 
efektywne wykorzystanie ozonu, bliskie 
95%. Zbiorniki kontaktowe z dyfuzorami, 
to efektywność produkcyjna do 50% i mnó-
stwo problemów eksploatacyjnych, do któ-
rych należą: zatykanie, kruszenie, pękanie 
dyfuzorów, miejsca martwe bez ozonu, 
przesiąki i trudności z uszczelnieniem 
przejść przez ścianki, brak możliwości 
skrócenia czasu kontaktu ozonu z wodą, 
słaby stopień odgazowania po procesie, 
ciągłe przedmuchy tlenem lub powietrzem 
w celu utrzymania drożności dyfuzorów, 
skomplikowany rozdział gazu na rotame-
trach do komór (Wofil 2014).

Wielostopniowe kolumny kontaktowe 
współpracujące dodatkowo z ozonatora-
mi hybrydowymi są bezpiecznym i nieza-
wodnym rozwiązaniem likwidującym 
w 100% zagrożenie tworzenia się związ-
ków kancerogennych w instalacjach ozo-
nowych. Minimalizują ilości ozonu daw-
kowanego do wody, dzięki czemu są 
energooszczędne, a w połączeniu z aera-
torami do wstępnego napowietrzania 
wody powietrzem zjonizowanym wyko-

rzystują cały wytworzony ozon i energię.
Ozonatory hybrydowe stosowane 

w małych i średnich SUW oraz ozonatory 
wieloblokowe stosowane w dużych SUW 
to urządzenia, bez których zarządzanie 
produkcją wody przy zmiennych przepły-
wach, zmiennej jakości wody i obecności 
prekursorów związków kancerogennych 
jest utrudnione a nieraz wręcz niemożliwe. 
Ozonatory te zwiększają niezawodność 
działania systemów ozonowania, gdyż 
jeden aparat zawiera w sobie kilka ozona-
torów, które pracują zamiennie w zależ-
ności od potrzeb. Podczas procesów inwe-
stycyjnych kupujemy tylko jedno urządze-
nie, co znacząco obniża wydatki. Podczas 
eksploatacji wykorzystujemy tylko te bloki, 
które w danym momencie zaspokajają 
zapotrzebowanie na ozon oszczędzając 
energię a jednocześnie zmniejszając zuży-
cie urządzeń i części eksploatacyjnych. 
Ozonatory hybrydowe dopasowują wiel-
kość produkcji ozonu do przepływów, co 
jest bardzo ważne w utrzymywaniu sta-
łych dawek ozonu resztkowego w objęto-
ści i czasie kontaktu z wodą. Przy wodach 
podziemnych wpływa to na wytrącanie 
manganu. Bardzo łatwo jest przekroczyć 
dawkę nominalną, przy której Mn2+ prze-
chodzi do Mn4+ i wytrąca się jako ciemno-
brązowo-zielony osad. Przekroczenie tej 
dawki wiąże się z przejściem Mn2+ w Mn7+ 
z ominięciem Mn4+. Woda przybiera 
wtedy kolor ciemno czerwony tworzących 
się nadmanganianów. Ich usunięcie 
z wody jest bardzo kłopotliwe, ponieważ 
nie można ich przefiltrować i prawie 
zawsze jedyną metodą jest kilkunastogo-
dzinny czas przetrzymania, po którym 
następuje redukcja do Mn4+. Przy wodach 
powierzchniowych wpływa to na czas 
reakcji niezbędny do utlenienia materii 
organicznej, pozbycia się barwy, zapa-
chu, ogólnego węgla organicznego czy 
bakterii, a współpraca z wielostopniowy-
mi kolumnami kontaktowymi zapobiega 
całkowicie tworzeniu się związków kance-
rogennych, co nieraz całkowicie elimino-
wało zastosowanie ozonu do uzdatniania 
wody. Dotyczy to np. wód zawierających 
bromki, gdzie zastosowanie czasów prze-
trzymania nie dłuższych niż 7 minut 
i ozonu resztkowego nie przekraczające-
go 0,25 ppm zapobiega tworzeniu się 
bromianów. Ozonatory hybrydowe zbu-
dowane są z ozonatorów prowadzących 
chłodzonych powietrzem; przeważnie jest 
to kilka urządzeń, które zapewniają utrzy-
manie procesów ozonowania od przepły-
wów rzędu 5 do 10 % do nominalnej 
wydajności SUW i ozonatora dodatkowe-
go zapewniającego pełne zapotrzebowa-
nie na ozon, przy skrajnie niekorzystnych 

Rys. 3 
Wielostopniowy sys-
tem kolumn kontakto-
wych w systemach 
ozonowania w SUW 
Lubaszowa
Fig. 3 Multistage con-
tact columns in ozo-
nation systems in 
Water Treatment Sta-
tion Lubaszowa
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warunkach jakości wody i wydajności 
100% SUW. Wydajność poszczególnych 
ozonatorów prowadzących jest tak dobra-
na, aby stanowiły dla siebie wzajemnie 
rezerwę, a ozonator dodatkowy, aby był 
rezerwowy w całości dla ozonatora pro-
wadzącego. Przy ozonatorach wieloblo-
kowych wydajność poszczególnych blo-
ków jest dobierana rosnąco. Ma to za 
zadanie dopasować ilość produkowanego 
ozonu do liczby zainstalowanych kolumn 
kontaktowych i liczby zastosowanych 
w nich stopni. Na rys. 4 i 5 podane są 
przykłady zabudowy ozonatorów hybry-
dowych i wieloblokowych zastosowanych 
w SUW Jaworzno Piaskownia i w SUW 
Częstochowa Mirów.

Po procesach utleniania ozonem woda 
pompowana jest na drugi stopień filtracyj-
ny. W zależności od rodzaju oczyszczanej 
wody stosujemy odpowiedni materiał fil-

tracyjny. Przy wodach powierzchniowych 
stosujemy węgiel aktywny, przy wodach 
podziemnych – kwarc o zmniejszonej gra-
nulacji w stosunku do pierwszego stopnia. 
Przy wodach powierzchniowych węgiel 
aktywny służy nie tylko do zebrania wytrą-
conej w procesie utleniania ozonem mate-
rii organicznej i nieorganicznej, ale także 
do destrukcji ozonu resztkowego z wody. 
Efekty oczyszczania wody węglem aktyw-
nym są bardzo dobre, ale należy się liczyć 
z tym, że w dolnej części filtra powstają 
bardzo dobre warunki do rozwoju bakterii 
rozwijających się w temp. 22oC. Ich liczba 
jest limitowana, przez co po filtrze 

z węglem aktywnym należy zastosować 
lampę UV, działającą w technologii nisko-
ciśnieniowej, do końcowej dezynfekcji 
wody. Przy wodach podziemnych stoso-
wanie na II stopniu filtrów piaskowych bez 
węgla aktywnego w zupełności wystarcza 
do doczyszczenia i dofiltrowania wody. 
Proces można tak ustawić, aby ozon reszt-
kowy rozkładał się w zbiornikach wody 
czystej przed podaniem wody do sieci lub 
można zastosować lampy UV pracujące 
w technologii średniociśnieniowej do 
destrukcji ozonu resztkowego i ostatecznej 
dezynfekcji. Przy stosowaniu grawitacyj-
nych filtrów II stopnia należy przewidzieć 
ich zamknięcie i odprowadzenie ozonu 
zdesorbowanego do kolumn kontaktowych 
stosując wydmuch lub odciąg ozonu. Przy 
wydmuchu jakość pokrycia filtra musi 
zapewniać 100% szczelność, natomiast 
przy odciągu musimy zastosować zawory 
napowietrzające, które dostarczą odpo-
wiednią ilość powietrza do filtra. Wadą 
drugiego rozwiązania jest to, że jakość 
powietrza nie zawsze będzie odpowied-
nia, a odciąg ozonu wentylatorem w wielu 
przypadkach powoduje jego częste uszko-
dzenia. Przy zastosowaniu filtrów ciśnie-
niowych odpowietrzamy je do drugiej 
kolumny (kolumny przetrzymania) w taki 
sposób, aby ozon nie wydostał się na 
zewnątrz. Stosowanie normalnych odpo-
wietrzników, wyrzucających gaz do atmos-
fery wokół filtra jest niedopuszczalne. 
Odpowietrzenie następuje pulsacyjnie 
w zależności od danego etapu pracy filtra 
i jest ściśle związane z jego wielkością 
i obciążeniem.

W każdym przypadku projektowania 
instalacji ozonowania musimy zwrócić 
uwagę na to, że ozon to nie antidotum na 
wszystkie zanieczyszczenia wody i bar-
dzo często instalacja ozonowania musi 
współpracować z innymi procesami pod-
stawowymi, takimi jak: koagulacja, flota-
cja czy ultrafiltracja. Wymagają one 
odpowiednich procedur i wytycznych, 
które poprawiają parametry zachodzą-
cych procesów, ale też wymagają odpo-
wiednich rozwiązań technicznych.

Bezpieczeństwo stosowania ozonu

Osobnym jednak zagadnieniem jest 
bezpieczeństwo produkcji. Ludzie po pro-
stu boją się stosować ozon. Dawniej ozon 
stosowany był tylko w dużych SUW, 
posiadających odpowiednią kadrę inży-
nieryjno-techniczną. Obecnie instalacje 
ozonowania budowane są dla średnich 
i małych SUW, gdzie ilość kadry technicz-
nej jest ograniczona, choćby ze wzglę-
dów ekonomicznych. Dla tych zakładów 

najlepszym rozwiązaniem jest wprowa-
dzenie, na czas rozruchu i gwarancji, 
pełnego monitoringu pracy stacji ozono-
wania „on line” ze wsparciem producenc-
kim. Ułatwia to obsłudze SUW poznanie 
wszystkich procedur bezpieczeństwa oraz 
zdalne nadzorowanie ich prac przez 
Internet zarówno podczas zmiany nastaw 
jak i wprowadzania urządzeń do ruchu 
po przerwach w produkcji lub wyłącze-
niach prądu. Pomaga także przy drob-
nych naprawach bez konieczności wzy-
wania serwisu, pomaga zlokalizować 
awarie lub nanieść poprawki oprogramo-
wania. Bezpieczeństwo stosowania tech-
nologii ozonowania to analizatory ozonu 
w powietrzu, analizatory ozonu w wodzie, 
destruktory ozonu, pułapki gazowe, 
zbiorniki przewałowe z zamknięciem 
wodnym oraz separatory ozonu przy 
systemach wprowadzania ozonu do 
wody.

Czujniki ozonu w powietrzu powinny 
być instalowane około 30-50 cm nad zie-
mią oraz w miejscach najbardziej narażo-
nych na wyciek gazu. Elektrody powinny 
być wymieniane lub poddawane kalibra-
cji raz na rok. Należy zwrócić uwagę, że 
te czujniki nie są selektywne i mogą błęd-
nie wskazywać, gdy w powietrzu są obec-
ne duże ilości związków aktywnych (np. 
po myciu podłogi domestosem).

Analizatory ozonu w wodzie kierują 
w rzeczywistości całą pracą SUW. Na ich 
podstawie można zauważać, kiedy woda 
ma lepsze a kiedy gorsze parametry. Gdy 
zapotrzebowanie na ozon w wodzie 
rośnie, jakość wody się pogarsza, stężenie 
ozonu resztkowego zaczyna maleć. Gdy 
zapotrzebowanie na ozon maleje, jakość 
wody się poprawia, zaś stężenie ozonu 
resztkowego rośnie. Komputerowe stero-
wanie dawki ozonu pobiera informacje 
z analizatorów i na ich podstawie zwięk-
sza lub zmniejsza produkcję ozonu. Dlate-
go analizatory ozonu w wodzie powinny 
być kalibrowane co miesiąc, a czasami 
częściej (w zależności od jakości wody).

Destruktory ozonu to urządzenia pra-
cujące przeważnie jako zbiorniki przepły-
wowe gazowe o odpowiedniej konstrukcji 
wypełnione samo rozgrzewającą masą 
katalityczną, wspomaganą czasami ogrze-
waniem elektrycznym. Muszą być monto-
wane tam, gdzie ozon resztkowy rozpra-
szany jest do atmosfery oraz w miejscach 
jego produkcji. Jeżeli instalacja produkuje 
mniej niż 100 gO3/h, wystarczy gdy wen-
tylatory przedmuchujące pomieszczenie 
będą zapewniały 2-5-krotną wymianę 
powietrza w pomieszczeniu. Masę katali-
tyczną należy wymieniać raz w roku. Przy 
dużych destruktorach powinno się też 

Rys. 4 
Ozonatory hybrydowe i wieloblokowe zastoso-
wane w SUW Jaworzno Piaskownia
Fig. 4 Hybrid and multiblock ozone generators 
used in Water Treatment Station Jaworzno Pia-
skownia

Rys.5 
Ozonatory hybrydowe 
i wieloblokowe zastoso-
wane w SUW Częstocho-
wa Mirów
Fig. 5 Hybrid and multi-
block ozone generators 
used in Water Treatment 
Station Częstochowa 
Mirów
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sprawdzać raz na pół roku stopień kolma-
tacji złoża.

Pułapki wodne powinny być stosowa-
ne na linii gazowego ozonu resztkowego 
wszędzie tam, gdzie może dojść do prze-
dostania się wody do destruktorów. Zapo-
biegają one zawilgoceniu masy katalitycz-
nej, a co za tym idzie kolmatacji złoża, 
które wtedy przestaje pracować.

Zbiorniki przewałowe to urządzenia 
uniemożliwiające wydostanie się ozonu na 
zewnątrz zbiorników kontaktowych, ale 
w razie potrzeby odprowadzające z niego 
nadmiar wody. Urządzenia takie powinny 
być montowane na zewnątrz zbiorników 
kontaktowych w taki sposób, aby dostęp 
serwisowy do nich nie był utrudniony. 
Powinny posiadać automatyczny system 
uzypełniania wody. 

Jakość wody i jakość wody

Bardzo często można spotkać się 
z twierdzeniem, że woda, której parame-
try są zgodne z Rozporządzeniem Mini-
stra Zdrowia, jest odpowiedniej jakości do 
picia i celów gospodarczych. Jeżeli będzie-
my to rozpatrywać w kontekście wody 
wypływającej z SUW, to pewnie można 
by się przychylić do tego stwierdzenia. 
Jednak woda bardzo często stoi w instala-
cjach lub na końcówkach sieci, co powo-
duje rozwój bakterii i tworzenie się filmu 
biologicznego na ich ściankach. Wykorzy-
stując ozon do utleniania powodujemy, że 
to co mogłoby się wytrącić w instalacjach 
wodociągowych, jest usuwane na drugim 
stopniu filtracji, a woda nie dostarcza 
substancji pożywkowych bakteriom okleja-
jącym wnętrze instalacji. Można to zauwa-

żyć, bo obumierające bakterie mineralizu-
ją osady i odrywają się jako złogi. Nastę-
puje proces samooczyszczania rur. Dzięki 
procesom wolnorodnikowym, jakie zacho-
dzą podczas utleniania ozonem, woda 
może zostać wystawiona przez długi czas 
na działanie promieni słonecznych lub 
przebywać na końcówkach sieci, nie tra-
cąc pożądanych własności organoleptycz-
nych. Dodatkowo zapotrzebowanie na 
związki chloru, które są dozowane do 
wody w celach bakteriostatycznych jest 
o wiele mniejsze, a ewentualny zapach jest 
z niej całkowicie usuwany.

Podsumowanie

Rola ozonu w gospodarce wodnej 
w najbliższych latach może wzrosnąć, 
dotyczy to zarówno dziedzin, w których 
ozon wykorzystywany jest do utleniania 
różnego rodzaju związków jak i do dezyn-
fekcji wody. Zastosowanie wielostopnio-
wych kolumn kontaktowych do w/w celów 
ułatwi prowadzenie procesów i kontrolę 
nad nimi. Powstawanie związków kance-
rogennych w wodzie po procesie ozono-
wania prawie w każdym przypadku 
będzie można wykluczyć lub mocno ogra-
niczyć, by nie przekraczały dopuszczal-
nych norm. Dodatkowo rozwój techniczny 
i technologiczny przyczynia się do wpro-
wadzania ozonu w miejsca, gdzie do 
niedawna bezgranicznie królował chlor. 
Prosta i nieskomplikowana budowa insta-
lacji technologicznych wykorzystujących 
ozon, ozonatory nowej generacji zużywa-
jące niewielkie ilości energii, łatwość stero-
wania przez internet i wsparcie techniczne 
będą upowszechniać technologię ozono-

wania. Jeżeli dodamy do tego, że jest to 
technologia w 100 % proekologiczna – 
z powietrza otrzymujemy tlen, z tlenu 
ozon, który po procesach przechodzi 
w tlen, a później do powietrza – otrzyma-
my materiał do prac, dzięki któremu 
będzie można zmieniać różne dziedziny 
gospodarki. Przykładem może być ozono-
wanie sieci wodociągowych, dzięki którym 
skracamy czas potrzebny do dezynfekcji 
po awariach od kilku do kilkudziesięciu 
godzin, skracamy lub eliminujemy całko-
wicie wyłączenia w dostawie wody do 
odbiorców, wreszcie dezynfektant jest pro-
dukowany na miejscu w dowolnej ilości 
bez sztucznych środków chemicznych. 
Można by długo wymieniać korzyści jakie 
płyną z zastosowania ozonu jednak to, że 
jest on naturalnym utleniaczem nadaje mu 
specjalną rangę wśród najmocniejszych 
substancji utleniających.
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z pominięciem punktów najbardziej odsta-
jących od głównego trendu, czyli punktów 
piątego i szóstego, licząc od początku 
układu współrzędnych. Równanie dla 
aproksymacji niepełnej charakteryzuje się 
współczynnikiem regresji R2 = 0,9914 
i przedstawia się następująco (4):

 ψ = 899,12·ϕ2 – 0,6429·ϕ + 0,0013 (4)

Jednakże dzięki odrzuceniu w aprok-
symacji dwóch wspomnianych punktów 
widać, że dopasowanie staje się znacz-

nie lepsze, a współczynnik regresji wyno-
si wtedy R2 = 0,9999, zaś równanie 
krzywej (5)

 ψ = 576,63·ϕ2 + 0,1809·ϕ + 0,001 (5)

Wszystkie punkty obliczone według 
formuł empirycznych leżą mniej więcej 
w takiej samej odległości od tej paraboli, 
jednakże bez weryfikacji tych pomiarów 
nie można wnioskować o niedokładności 
którejkolwiek z formuł obliczeniowych dla 
wyróżnika szybkobieżności nq = 20,4.

Wnioski

1. W pracy zaprezentowano pompy 
o stosunkowo niskich wyróżnikach 
szybkobieżności. W trakcie analizy 
dostępnych charakterystyk pomp 
w trybie pracy pompowej i turbinowej 
oraz po przeliczeniu punktów maksy-
malnej sprawności według zależności 
prezentowanych w literaturze, zauwa-
żono dużą niezgodność tych formuł 
przeliczeniowych dla pompy o wyróż-
niku szybkobieżności nq=10. W tym 
przypadku różnice względne wynoszą 
(dla Q) od ok. 50% do nawet ok. 
100% w zależności od formuły.

2. Dość dobrą zgodność formuł empirycz-
nych uzyskano dla pomp o wyróżniku 
szybkobieżności 17,5 i powyżej. Naj-
lepszą zgodnością charakteryzuje się 
formuła Sharma. Zatem zasadne zdaje 
się stwierdzenie, że pomimo braku 
dokładych wytycznych co do minimal-
nej wartości nq, dla których formuły 
będą stosowane, mają one bardzo 
niską dokładność dla niskich nq.

3. Formuły, w których zastrzeżono, że 
dają poprawne wyniki dla pomp 
o nq > 40, charakteryzują się nie gor-
szymi rezultatami niż uzyskanymi wg 
formuły Alatorre-Frenka.
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Rys. 4. 
Zależność współczynników równań aproksy-
macyjnych w zależności od wyróżników szyb-
kobieżności: a) współczynniki a, b) współczyn-
niki b, c) wspólczynniki c

Rys. 5. 
Porównanie cha-
rakterystysk turbi-
nowych przedsta-
wionych we 
współrzędnych 
bezwymiarowych 
ψ(ϕ) z naniesiony-
mi punktami PAT 
w BEP otrzymany-
mi na podstawie 
trzech empirycz-
nych zależności 
dla pompy SNT 
100/315 
o wyróżniku szyb-
kobieżności 
nq = 20,4
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kim zakresie, znaczenie dla określania 
wskaźnika nakładu nieodnawialnej ener-
gii pierwotnej – we wzorze w mianowniku 
jest ilość ciepła dostarczonego odbiorcom 
z sieci ciepłowniczej, która straty przecież 
uwzględnia. Ale w zakresie wskaźnika 
udziału – nie ma to znaczenia. Liczy się 
jedynie „jakość” ciepła.

Czy nie uwzględnia się instalacji TPOK?
Uwzględnia się, jeżeli jest to ciepło 

wytwarzane w kogeneracji, a innych insta-

lacji w tym obszarze się nie przewiduje. 
Z kolei potencjalna „odnawialność” ciepła 
z odpadów będzie wynikać z mechani-
zmów określonych w przepisach Ministra 
Środowiska w sprawie warunków kwalifi-
kowania części energii odzyskanej z ter-
micznego przekształcania odpadów . 

A co z emisyjnością źródeł ?
Emisyjność, w sensie emisji CO2 , 

w znaczny sposób koreluje z „efektywno-
ścią” . Udział OZE lub ciepła odpadowe-

go z przemysłu obniża znacząco wskaźnik 
emisji ciepła dostarczonego do sieci. To 
samo z kogeneracją , chociaż tutaj trzeba 
patrzeć nie tylko na emisyjność produkcji 
ciepła, ale obydwu „energii” razem. Tak 
więc ciepło z efektywnego energetycznie 
systemu ciepłowniczego to również ciepło 
mniej emisyjne.

Dziękuję za wypowiedź

Janusz Wróblewski
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Damy Twojej firmie
więcej niż oczekujesz
INSTAL-FILTER SA jest gwarantem nowoczesności
i wysokiej jakości produktów i usług.

Oferujemy kompleksowe rozwiązania w zakresie 
odpylania i odsiarczania spalin, redukcji NOx

oraz odzysku energii.

NasNasze produkty charakteryzują się wysoką 
skutecznością ograniczenia zanieczyszczeń do atmosfery 
oraz niskimi kosztami eksploatacji.

ODPYLANIE – FILTRACJA – NEUTRALIZACJA

Dowiedz się więcej na
www.instalfilter.pl

mg/Nm3 do poziomu poniżej 200 mg/
Nm3 przy 6% O2  oraz emisję pyłu z war-
tości 400 mg/Nm3 do wartości poniżej 20 
mg/Nm3 przy 6% O2. Zastosowana unika-
towa technologia oczyszczania spalin 
oparta o sorbenty sodowe, umożliwia bar-
dzo głębokie odsiarczanie bez konieczno-
ści dodawania wody do układu odsiarcza-
nia. Brak dostarczania wody do układu, 
eliminuje szereg problemów eksploatacyj-
nych związanych z obsługą instalacji 
odsiarczania za pomocą metody pół suchej 
oraz mokrej. Zastosowane w instalacji filtry 
workowe umożliwiają obniżenie emisji 
pyłów do wartości śladowych podczas 
normalnej eksploatacji. Na skutek zastoso-

wania Zintegrowanego Systemu Ochrony 
Powietrza z Odzyskiem Energii obniżono 
także stratę kominową, redukując tempera-
turę spalin emitowanych do komina ze 
190°C do 87°C. Zamontowany w systemie 
rekuperator umożliwił uzyskanie dodatko-
wo mocy cieplnej o wielkości 1 MW. Pozy-
skanie ciepła ze starty kominowej pozwoli-
ło zwiększyć sprawność procesu spalania, 
a w konsekwencji ilość spalanego węgla 
kamiennego uległa zmniejszeniu, co obni-
ża emisję zanieczyszczeń, w tym gazów 
cieplarnianych, do atmosfery. 

INSTAL-FILTER SA to nowoczesne 
przedsiębiorstwo ukierunkowane na kom-
pleksową obsługę inwestycji z zakresu 
ochrony powietrza we wszystkich bran-
żach przemysłu w Polsce i na świecie, 
które są projektowane dla indywidualnych 
potrzeb naszych odbiorców. Rozwój pro-
duktów i technologii odbywa się na dro-
dze własnych wdrożeń, a także poprzez 
wyszukiwanie innowacyjnych rozwiązań 
na rynkach światowych, zakup licencji 
i dalszy ich rozwój w ramach własnej 
produkcji.

W Kościanie, nieopodal Poznania usy-
tuowano w nowoczesnej infrastrukturze 
biurowej: Dział Sprzedaży i Biuro Projek-
towe, Dział Logistyki, Dział Rozwoju oraz 
Dział Serwisu zapewniający przeglądy 
i obsługę instalacji w okresie gwarancyj-
nym i pogwarancyjnym

Zakład produkcyjny zlokalizowany jest 
również w Kościanie. Na powierzchni 
8000 m2 wysokokwalifikowana kadra, 
wykorzystując nowoczesny park maszyno-
wy produkuje pełen asortyment urządzeń 
ochrony powietrza. Stosowanie w procesie 
produkcji maszyn CNC, technik plazmo-
wych i laserowych, nowoczesnych techno-
logii spawalniczych oraz kompleksowego 
przygotowania powierzchni dla pokryć 
antykorozyjnych, umożliwia firmie skróce-
nie czasu realizacji oraz zagwarantowanie 
najwyższej jakości produktów, co jest pod-
stawą naszej filozofii działania. 
Ponad 20-letnie doświadczenie i setki refe-
rencji w zakresie instalacji odpylania, filtra-
cji i neutralizacji zaowocowało powsta-
niem organizacji posiadającej pełne 
zaplecze do kompleksowego i na najwyż-
szym światowym poziomie rozwiązywania 
problemów związanych z ochroną powie-
trza. Połączenie ekonomicznych rozwią-
zań z nowoczesną, skuteczną technologią, 
własne biuro projektowe oraz doświadczo-
ny zespół pracowników pozwalają na 
profesjonalną realizację ekologicznych 
inwestycji ochrony powietrza oraz spełnie-
nie indywidualnych wymagań klientów.

Zapewniamy kompleksową obsługę 
inwestycji począwszy od projektu poprzez 
produkcję, dostawę, montaż oraz serwis 
i szkolenie z zakresu eksploatacji urządzeń.

n

Fot. 2.
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 W 
nętrznym nie mniejsza od 5 mm 
(deformacje osiągają 4,8 mm).

Analiza wyników

Minimalna grubość ścianki rury z żeli-
wa szarego dla ciśnienia do 15 barów po-
sadowionej na głębokości 2,0 m w do-
brych warunkach (grunty z grupy G1) 
w osi ulicy nie może być mniejsza od 9 mm 
(z zachowaniem współczynnika bezpie-
czeństwa k = 2,0). Powszechnie produko-
wane i stosowane w przeszłości rury kieli-
chowe klasy A dla średnicy DN500 miały 
ściankę o grubości 15,6 mm, a klasy LA 
grubość ścianki 14,2 mm. Oznacza to, że 
grubość ścianki tych rur była znacznie 
większa od wymaganej dla ciśnienia  
15 barów. Grubość ścianki rury z żeliwa 
sferoidalnego posadowionej w identycz-
nych warunkach nie może być mniejsza od  
6 mm, a więc jest znacznie mniejsza od 
grubości ścianki rury z żeliwa szarego. 
Zgodnie z normą [3] grubość ścianki rury 
o średnicy DN500 produkowanej w klasie 
ciśnienia C30 z żeliwa sferoidalnego nie 
może być mniejsza od 5,6 mm. Ze wzglę-
du na technologię produkcji i nieuniknione 
odchyłki wymiarów, grubości ścianek pro-
dukowanych rur są większe.

W środowisku projektantów ciągle 
występują obawy przed stosowaniem rur 
o tak małej grubości ścianki, jak w obecnie 
produkowanych rurach z żeliwa sferoidal-
nego i często przyjmuje się rury wyższych 
klas, niż wynika to z obliczeń statyczno-
-wytrzymałościowych. Uzasadnieniem dla 
takiego postępowania jest zapewnienie 
wyższej trwałości i niezawodności ruro-
ciągu. Działania takie są nieuzasadnione. 
Warto podkreślić, że zarówno dla rur z 
żeliwa szarego, jak i dla rur z żeliwa sfe-
roidalnego posiadających znacznie trwal-
sze powłoki zabezpieczające i zdecydo-
wanie pewniejsze uszczelnienia połączeń, 
stosuje się zbliżone wartości współczynni-
ka bezpieczeństwa. Trwałość rur z żeliwa 

sferoidalnego zależy od jakości powłok 
ochronnych wewnętrznych, a przede 
wszystkim zewnętrznych. Podkreślić nale-
ży, że trwałość powłok ochronnych, speł-
niających wymagania aktualnych norm, 
dla rur różnych producentów może różnić 
się znacząco i dlatego na etapie przygoto-
wywania specyfikacji technicznych należy 
szczegółowo określić wymagania w tym 
zakresie. Jest to działanie zdecydowanie 
istotniejsze dla zapewnienia większej 
trwałości rurociągu, niż przyjmowanie rur 
o większej grubości ścianki. 

Zwrócić należy uwagę, że deformacje 
poprawnie dobranej rury z żeliwa szare-
go (o grubości ścianki 9 mm) i rury z żeli-
wa sferoidalnego (o grubości ścianki 6 
mm) obciążonych gruntem, ruchem komu-
nikacyjnym i ciśnieniem wewnętrznym są 
niemal identyczne (około 5 mm). Charak-
terystyczne są większe deformacje rur dla 
przypadku obciążenia tylko gruntem 
i ruchem komunikacyjnym (rurociąg 
odwodniony), deformacje średnicy osią-
gają 15 mm (3%). Fakt ten może mieć 
pewne znaczenie w szczególnych sytu-
acjach, gdzie ewentualne deformacje tere-
nu należy ograniczyć do minimum. Anali-
za rozkładu naprężeń w ściance rury (rys. 
2 i 3) wskazuje, że dla rur obciążonych 
gruntem, ruchem komunikacyjnym i ciśnie-
niem wewnętrznym występują wyłącznie 
naprężenia rozciągające, a w rurach bez 
ciśnienia wewnętrznego ścianka rury pod-
dana jest działaniu zarówno naprężeń 
rozciągających jak i ściskających. Defor-
macje rury w połączeniu z wysokimi war-
tościami naprężeń rozciągających powo-
dują zarysowania wykładziny z zaprawy 
cementowej. Jednak brak możliwości 
przesączania się wody przez te rysy 
umożliwia ich samouszczelnianie. Warto 
jednak rozważyć możliwość eliminacji 
ruchu pojazdów nad rurociągiem w czasie 
jego odwodnienia, co ograniczy tendencję 
do tworzenia się rys i przyspieszy proces 
samouszczelniania.

Wnioski końcowe

Niezbędnym warunkiem poprawnego 
doboru rur dla ciśnieniowego rurociągu 
ułożonego w gruncie jest wykonanie obli-
czeń statyczno-wytrzymałościowych. Do 
określenia wielkości obciążeń gruntem 
i pojazdami poruszającymi się po naziomie 
rur ułożonych w gruncie zaleca się stosowa-
nie wytycznych [4]. Wytyczne te, w przeci-
wieństwie do innych metod, pozwalają na 
uwzględnienie wielu czynników wpływają-
cych na wielkość obciążeń, co przyczynia 
się do bezpieczniejszego i efektywniejszego 
ekonomicznie projektowania rurociągów. 

Dla zapewnienia odpowiedniej trwało-
ści rurociągu nie ma potrzeby zwiększania 
grubości ścianki ponad wymagania wyni-
kające z obliczeń statyczno-wytrzymało-
ściowych. Do określenia minimalnej grubo-
ści ścianki rury z żeliwa sferoidalnego, na 
podstawie aktualnego stanu wiedzy auto-
rzy zalecają stosowanie współczynnika 
bezpieczeństwa o wartości 2,0. Podkreślić 
należy, że wysoka trwałość rurociągu z rur 
z żeliwa sferoidalnego zapewniona jest 
przez powłoki ochronne wewnętrzne 
i zewnętrzne i to ich jakość ma decydujący 
wpływ na trwałość rurociągu. Szersze 
analizy dotyczące trwałości rur z żeliwa 
sferoidalnego można znaleźć w pracy [5]. 

L I T E R AT U R A 

[1] Ductile Iron Pipe Compedium: Editions Aire 
Nouvelle – UTIM Nancy 1988, Pont a Mousson’s 
Research Center.

[2] Norma PN-EN 805:2002 Zaopatrzenie w wodę. 
Wymagania dotyczące systemów zewnętrznych 
i ich części składowych.

[3] Norma PN-EN 545:2010 Rury, kształtki i wypo-
sażenie z żeliwa sferoidalnego oraz ich złącza do 
rurociągów wodnych – Wymagania i metody 
badań.

[4] Wytyczne ATV-DVWK – A 127P: Obliczenia 
statyczno-wytrzymałościowe kanałów i przewo-
dów kanalizacyjnych. Wydawnictwo Seidel-Przy-
wecki Sp. z o.o.

[5] Kolonko A., Wysocki L., Żuchowski D.: Trwałość 
rur z żeliwa sferoidalnego. Gaz Woda i Technika 
Sanitarna Nr 04/2015

n

27

In
st

al
ac

je
 c

.o
., 

c.
w

., 
z.

w
.

 P = Ṁ · cp,w · (Toutlet – Tinlet) (2)

The supplied total heat is:

  (3)

The results of the simulation for differ-
ent cases are summarized in Fig. 10 and 
Table 3. It can be concluded, that with the 
insertion of PCM elements, the heat storage 
capacity is enhanced. Furthermore, most 
heat will be supplied at a lower tempera-
ture and at a lower power. This means that 
less cold water must be mixed in to reach 
the desirable temperature, thus heat losses 
are kept to a minimum. Hence the duration 
of hot water supply can be prolonged.

Conclusion

We proposed the insertion of PCM ele-
ments in a hot water tank to enhance its 
heat storage capacity. The mixture of Mag-
nesium Nitrate Hexahydrate and Magne-

sium Chlorid Hexahydrate near its eutectic 
mixture was found to be a suitable PCM 
with low acquisition costs. The mixture was 
put into repeated freezing melting cycles 
and was still stable after 1000 cycles. 
A composite foil was found to be a suitable 
housing material. This also enables a rela-
tively easy production of the PCM ele-
ments. A simulation model was developed 
and the results were in good agreement 
with the experimental results. 

The supply of hot water by the storage 
tank for showering purpose was investigat-
ed. To ensure sufficient heat output, a high 
Ffv factor is required. We consider a Ffv fac-
tor of around 75% to be practical. Further-
more, the thickness of the PCM elements 

should be less than 2 cm, preferably 1-1.5 
cm. It was calculated, that through the use of 
the PCM elements, the total heat supplied by 
a 350 L water tank can be increased by 
80%. Moreover, the duration of the hot 
water supply can be prolonged by 130%. 
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Fig.10. 
Discharge curve at 
different usage sce-
narios
Rys. 10. Krzywa 
rozładowania dla 
różnych scenariuszy 
użytkowania

Table 3.Comparison of the duration of the discharge and the output with and without PCM
Tab. 3. Porównanie czasu rozładowania i ilości zmagazynowanego ciepła dla układu bez i z materia-
łem zmiennofazowym
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o10142, DIN 24147, PN-EN 10111:2001, 
PN-EN-ISO8497:1997. Stosowane grubo-
ści blachy 0,7 – 1,0 mm w zależności od 
wymagań Inwestora. Blacha posiada war-
stwę ocynku 275 g/1m2 i przystosowana 
jest do pracy w temperaturze do 200ºC. 
Płaszcz zapewnia dużą wytrzymałość na 
uszkodzenia mechaniczne oraz wysoką 
odporność na działanie czynników atmos-
ferycznych. 

Izolacja – ze sztywnej pianki PUR. 
Pianka ma strukturę porowatą – drobnych 
zamkniętych komórek. Surowcami do pro-
dukcji sztywnej pianki PUR są związki 
chemiczne – poliizocyjaniany, węglowo-
dory chlorowcopochodne i dodatki według 
składu i receptury dostawcy surowców, 
komponentów pianki. Izolacja wykonywa-
na jest metodą wtryskiwania komponen-
tów pianki do przestrzeni pomiędzy rurą 
przewodową i osłonową. 

Stosowane systemy poliuretanowe to:
l Baytherm 22HK84, gdzie λ40=0,0271 

W/mK,
l Baytherm 30HK43, gdzie λ40=0,0248 

W/mK.
Możliwość pracy w temperaturze od 

–20 do +150oC. 

Porównanie obrazów 
termowizyjnych izolacji wykonanej 
metodą ciągłą i tradycyjną tzw.  
„łupkową”

l Obraz termowizyjny dylatacji pomię-
dzy segmentami izolacji wykonanej 
metodą łupkową.
Sieć ciepłownicza DN 800 (fot. 1-4).

l Jednorodność na całej długości rurocią-
gu izolacji wykonanej metodą ciągłą. 
Sieć ciepłownicza DN 800 (fot. 5,6).
Sieć ciepłownicza DN 700 (fot. 7,8). 
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TERMOEKOLOGIA Sp. z o.o., ul. Abpa W. Dymka 304/1, Poznań
Biuro: ul. Naramowicka 38/2, Poznań, tel:  505 459 043, 505 459 010
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coraz chętniej stosowane są one w ciepłownictwie zawodowym 
przez przedsiębiorstwa ciepłownicze i firmy wykonawcze.

CASAFLEX® – dane techniczne:
 ▪ maksymalna temperatura pracy 160°C, możliwość krótko-

trwałego przekroczenia do 180°C,
 ▪ maksymalne ciśnienie robocze do 25 barów,
 ▪ zakres średnic: UNO DN20÷DN100; DUO 2xDN20÷2xDN50.

n

wykonywania połączeń spawanych, mufowych, stosowania elementów kompensacyjnych 

oraz kształtek (łuki, kolana, rury gięte) jak to ma miejsce przy montażu typowych rur 

preizolowanych. W połączeniu z możliwością dowolnego kształtowania trasy przebiegu 

rurociągu, możliwością omijania ewentualnych kolizji (niezinwentaryzowane uzbrojenie, 

przeszkody terenowe) i stosowania wąskich wykopów radykalnie obniża to koszty robocizny.

Wszystkie w/w cechy giętkich systemów rur preizolowanych powodują, że coraz 

chętniej stosowane są one w ciepłownictwie zawodowym przez przedsiębiorstwa

ciepłownicze i firmy wykonawcze.

CASAFLEX® - dane techniczne:
- maksymalna temperatura pracy 160°C, możliwość krótkotrwałego przekroczenia do 180°C

- maksymalne ciśnienie robocze do 25bar

- zakres średnic: UNO Dn20÷Dn100;  DUO 2xDn20÷2xDn50

Fot. 4
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otwarły reduktor i wyłączyły sterownik. Do 
momentu ustąpienia mrozów reduktor pra-
cował ze stałą mechaniczną nastawą 
ciśnienia utrzymywaną hydraulicznie.

Przedstawiona sytuacja pokazuje, że 
lepszym technicznie rozwiązaniem są 
urządzenia z zewnętrznymi przetwornika-
mi ciśnienia. Mniej problemów w eksplo-
atacji może stwarzać krótka, calowa, sta-
lowa rurka niż długi, plastikowy, cienki 
wężyk wypełniony wodą. Podczas prób 
oceny rozwiązań przetworników należy 
jednak brać pod uwagę fakt, że tego 
rodzaju sytuacje (zmrożenia) zależne są 
od wielu innych czynników zewnętrznych 
tj.: usytuowania studni, jej izolacji, wymia-
rów oraz faktu czy podczas występowania 
niskiej temperatury ktoś otwiera włazy 
studni. 

Podsumowanie

Zastosowanie sterowania pracą reduk-
tora ciśnienia zasilającego zamknięty 
rejon sieci wodociągowej przynosi wiele 
niepodważalnych korzyści. Należy do 
nich m. in. zaliczyć: zmniejszenie poziomu 
strat wody, poprzez redukcję niepotrzeb-
nej nadwyżki ciśnienia szczególnie 
w godzinach zmniejszonych rozbiorów 
oraz dostosowanie wartości wymaganego 

ciśnienia gospodarczego do chwilowych 
potrzeb układu zaopatrzenia w wodę.

Podjęcie decyzji, o współpracy reduk-
tora ciśnienia ze sterownikiem wymaga 
jednak indywidualnego podejścia do każ-
dego wydzielonego, zasilanego przez 
reduktor ciśnienia rejonu sieci.

Doświadczenia BPK pokazały, że ste-
rowania reduktorem nie można zastoso-
wać w każdej strefie. Ograniczenia te 
wynikają zarówno z technicznych właści-
wości urządzeń jak i z ograniczeń stawia-
nych przez sam system dystrybucji wody. 
Zastosowanie sterowania zewnętrznego 
zdeterminowane jest specyfiką zasilanego 
rejonu tj. pojemnością buforową zasilanej 
strefy, wymaganą wartością ciśnienia dys-
pozycyjnego, obecnością zakładów prze-
mysłowych jak i ważnych ze społecznego 
punktu widzenia obiektów np. szpitali. 

Wybór rodzaju regulacji pracą reduk-
tora powinien zostać poprzedzony anali-
zą wyposażenia sprzętowego danej studni 
redukcyjnej. Może okazać się, że dla 
celów zastosowania sterowania w trybie 
przepływu, konieczny stanie się zakup 
przepływomierza lub wodomierza o odpo-
wiedniej wadze impulsów. Bardziej prosty, 
uniwersalny oraz tańszy sposób regulacji: 
na podstawie zdefiniowanych przedzia-
łów czasowych, może okazać się nie tylko 

wystarczający, lecz również, może dać 
lepsze efekty związane m. in ze stabiliza-
cją ciśnienia sieci, możliwością analizy 
minimalnego nocnego przepływu oraz 
zmniejszeniem liczby nowych awarii, 
w określonych przedziałach czasowych ze 
względu na ograniczenie rozpiętości war-
tości ciśnienia.

Inwestując w zadania związane ze 
sterowaniem wartością ciśnienia dyspozy-
cyjnego w sieci należy uwzględnić uwa-
runkowania techniczne niezbędne do pra-
widłowej zabudowy wymaganych urzą-
dzeń (np.: przebudowa lub budowa nowej 
studni kontrolno-redukcyjnej), czasookres 
zakładanego efektu, jak również czynnik 
ekonomiczny. Gdy na zasadzie prioryte-
tów należy wybrać działania pozwalające 
w szybki sposób osiągnąć zamierzone 
efekty związane z obniżaniem poziomu 
strat wody, inwestycja w sterowniki na 
nowej sieci może być odłożona w czasie 
pod warunkiem utrzymania jego wartości 
w dopuszczalnych granicach. Obniżenie 
wartości ciśnienia w godzinach nocnych 
w strefach, w których minimalny nocny 
przepływ wynosi np. 3 m3/h nie da żad-
nego efektu, może oprócz długotermino-
wej poprawy trwałości i żywotności sieci. 
Sytuacja wygląda zdecydowanie inaczej, 
gdy rozważamy obniżanie ciśnienia 
w godzinach nocnych na sieciach, w któ-
rych wystąpiła awaria – w takim przypad-
ku nawet małe obniżenie wartości ciśnie-
nia, skutkować będzie zmniejszeniem 
wartości minimalnego nocnego przepły-
wu, a to przyczyni się do zwrotu inwestycji 
w przeciągu kilku miesięcy.

L I T E R AT U R A :

[1] Materiały własne BPK.
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skorzystać musimy ją złożyć w ciągu tygo-
dnia i przedstawić dowody, że spóźnienie 
nie wynika z naszej winy. To urząd ocenia 
przedstawione przez nas dowody. 

Do kanalizacji sanitarnej

Jednym z nielegalnych sposobów 
radzenia sobie przez „sąsiada” z wodami 
deszczowymi z powierzchni dachowej 
i powierzchni utwardzonych na terenie, 
w którym nie ma kanalizacji deszczowej 
ani ogólnospławnej jest odprowadzenie 
tych wód do kanału sanitarnego. Ta, nieste-
ty dosyć powszechnie stosowana praktyka, 
powoduje wylewanie ścieków do piwnic 
i przyziomów budynków, w których umiesz-
czono tak nisko węzły sanitarne. Tymcza-
sem obowiązująca norma europejska 
PN-EN 752 [3] dopuszcza krotności wylań 
z kanału na terenach wiejskich raz na 10 
lat, a na terenach miejskich raz na 20, 30 
lub 50 lat, zależnie od zagospodarowania 
przestrzennego. Udowodnienie podłącze-
nia odpływu z dachu do przewodu kanali-
zacji sanitarnej może stanowić istotną trud-
ność. Powszechnie stosowane zadymiacze 
wykażą takie podłączenie jedynie w przy-
padku gdy na podłączeniu odpływu ście-
ków z budynku nie założono syfonu. Jeżeli 
zabudowano taki syfon to w celu udowod-
nienia nielegalnego podłączenia konieczne 
byłoby polewanie dachu wodą albo prze-
prowadzenie obserwacji wypływu w czasie 
deszczu. Namówienie służb komunalnych, 
a tym bardziej nadzoru budowlanego, do 
przeprowadzenia eksperymentów jest nie-
realne. Tym bardziej nikt nie przybędzie 
specjalnie by obserwować wypływ do stud-
ni połączeniowej z podłączenia przykana-
lika na początku deszczu. 

Wnioski

1. Teoretycznie Prawo wodne zabezpie-
cza naszą nieruchomość przed nowym 
ukształtowaniem spływu wód i ście-
ków deszczowych z posesji sąsiada, 
a Prawo budowlane daje nadzorowi 
budowlanemu odpowiednie narzędzia 
nakazowe do wstrzymania prac, albo 
do nakazania usunięcia niezgodnego 

z prawem sposobu zagospodarowa-
nia wód deszczowych kosztem działek 
sąsiednich. 

2. Jeżeli jesteśmy bezpośrednimi sąsiada-
mi nowej inwestycji to mamy uprawnie-
nia strony w postępowaniu o uzyskanie 
decyzji o warunkach zabudowy. Tak 
więc na tym etapie mamy wgląd do 
dokumentów i możemy wypowiadać się 
na temat działki, powierzchni uszczel-
nionych, zagwarantowania niwelacji 
terenu zabezpieczającej nas przed spły-
wami powierzchniowymi wód deszczo-
wych i innymi. Natomiast jest mało 
prawdopodobne aby uznano nas za 
stronę w uzgadnianiu projektu i planu 
zagospodarowania terenu oraz w sta-
raniach o uzyskanie pozwolenia na 
budowę. Prawo budowlane nakłada na 
projektanta obowiązek wykonania pro-
jektu zgodnie z przepisami i decyzją 
o warunkach zabudowy, ale niestety 
bardzo często na tym etapie dochodzi 
do zmian, których odpowiedni urząd 
(np. Wydział Architektury) nie konsultu-
je ze stronami uprzedniego postępowa-
nia o uzyskanie decyzji o warunkach 
zabudowy. Praktyka ta de facto pozba-
wia bezpośrednich sąsiadów przyzna-
nych im przez Prawo budowlane 
uprawnień strony przy staraniach 
o wydanie decyzji o warunkach zabu-
dowy i jest niezgodna z prawem. 

3. Kodeks Postępowania Administracyj-
nego nakazuje urzędom niezwłoczne 
załatwianie spraw w przypadkach, 
które nie wymagają zbierania dowo-
dów, daje termin miesięczny na zała-
twienie spraw wymagających badania 
i zaledwie dwa miesiące na udzielenie 
odpowiedzi w sprawach szczególnie 
skomplikowanych. Przewiduje również 
możliwość złożenia zażalenia na nie-
terminowe załatwianie sprawy oraz 
daje możliwość organowi nadrzędne-
mu przeprowadzenia działań porząd-
kujących, które mają zapobiec opóź-
nieniom w załatwianiu spraw w przy-
szłości. Jednakże opóźnienie strony 
w udzieleniu wymaganych przez 
urząd wyjaśnień skutkuje odrzuceniem 
naszego podania, zażalenia, wniosku, 

a tymczasem urzędy miesiącami, 
a nawet latami, mogą nie odpowiadać 
na nasze pisma, albo udzielać wyja-
śnień nie na temat i żadne sankcje im 
z tego powodu nie grożą. W takiej 
sytuacji pozostaje jedynie oddać spra-
wę do sądu o bezczynność urzędu. 
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o intensywności kilkunastu dm3/h. Przy-
kład takiej sytuacji pokazują wyniki badań 
dla budynku wielorodzinnego (Tab. 1).

W budynku tym (10 zasilanych lokali), 
pomimo montażu wodomierzy w pozycji 
poziomej, z zachowaniem zalecanych 
przez producenta odcinków prostych 
o stałej średnicy przed i za wodomierzem, 
nadal rozbieżność bilansu wynosiła ok. 
7%. Powodem była drobna nieszczelność, 
niemożliwa do zmierzenia przez wodo-
mierze indywidualne (próg rozruchu 
powyżej 10 dm3/h), a mierzona przez 

wodomierz główny przy każdym racjonal-
nym poborze wody – roczna rozbieżność 
wskazań wynosiła ok. 96 m3 wody.

Niestety, taka rozbieżność bilansu 
wody możliwa jest do obniżenia tylko przy 
zastosowaniu wodomierzy objętościo-
wych, znacznie droższych niż powszech-
nie stosowane wodomierze skrzydełkowe 
jednostrumieniowe.

Błąd trzeci – niekorzystny 
metrologicznie montaż 
wodomierzy indywidualnych

Trzecim problemem, występującym 
w większości zasobów mieszkaniowych 
w Polsce, jest montaż wodomierzy w pozy-
cji „pionowej”, gdzie oś wirnika wodomie-
rza jest w innej pozycji niż prostopadła 
do powierzchni Ziemi. Powoduje to obni-
żenie klasy pomiarowej licznika, podwyż-
szając ok. dwukrotnie wartość przepływu 
rozruchowego wodomierza. W przypad-
ku budynku ze szczelną instalacją 
wewnętrzną nie powoduje to problemów, 
jednak już przy niewielkiej nieszczelności 
(jak np. opisywana powyżej) będzie skut-
kować rozbieżnością bilansu wody. Przy-
kład takiej sytuacji pokazuje tab. 2.

W analizowanym budynku we wszyst-
kich lokalach zastosowano wodomierze 
skrzydełkowe jednostrumieniowe z modu-

łem odczytu zdalnego, jednak zamonto-
wane w pozycji „pionowej”. Pomimo moż-
liwości jednoczesnego odczytu wszystkich 
liczników (łącznie z wodomierzem głów-
nym) rozbieżność bilansu wody wynosiła 
ponad 30% (ponad 280 m3 rocznie).

Niestety, podobnie jak w poprzednim 
przypadku, zmniejszenie rozbieżności 
bilansu wody przy takim sposobie monta-
żu jest możliwe tylko przy zastosowaniu 
wodomierzy objętościowych.

Błędy wskazań wodomierza 
głównego

Ostatnim ze składników bilansu wody, 
na który zarządcy mają pośredni wpływ 
są błędne wskazania wodomierza głów-
nego, spowodowane jego nieprawidło-
wym montażem, wynikającym np. z braku 
zgody na przebudowę instalacji w miej-
scu zabudowy wodomierza czy braku 
nadzoru w czasie jego montażu. Przykład 
takiego nieprawidłowego montażu został 
opisany w [2], gdzie zabudowa wodo-
mierza zaraz za zaworem grzybkowym 
(brak odcinka prostego) powodowała 
zawyżanie wskazań o ponad 30%, gdy 
w bliźniaczym budynku identyczny wodo-

mierz zamontowany prawidłowo mierzył 
z dokładnością ok. 1% w stosunku do ukła-
du wzorcowego.

Podsumowanie

Podsumowując podane powyżej przy-
kłady – samo zastosowanie zdalnego 
odczytu wodomierzy, bez ich poprawnego 
doboru i montażu, nie rozwiązuje zazwy-
czaj problemu rozbieżności bilansu wody 
w budynkach wielorodzinnych. Dodatko-
wo, decydując się świadomie na wodo-
mierze tańsze/niższej klasy pomiarowej 
trzeba pamiętać, że przy takim rozwiąza-
niu istnieje minimalna wartość poziomu 
rozbieżności bilansu (zależna od parame-
trów i liczby wodomierzy oraz sposobu ich 
montażu), która wystąpi w przypadku nie-
szczelności instalacji.
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Tab. 1. Porównanie wskazań urządzeń kontrolnych i sumy zużycia wodomierzy indywidualnych 
– budynek z 10 lokalami

Tab. 2. Porównanie wskazań urządzeń kontrolnych i sumy wodomierzy indywidualnych (odczy-
tywanych radiowo)

Zużycie [m3] Różnica [%] Różnica [dm3/h]

przepływomierz 42,450

wodomierz kontrolny 42,366 -0,2% 0

suma wodomierzy indywidualnych 39,513 -6,9% -11

Zużycie [m3] Zużycie [m3/d] Różnica [%] Różnica [dm3/h]

przepływomierz 39,1 2,44

wodomierz kontrolny 39,1 2,44 -0,1 0

wodomierz główny 37,3 2,33 -4,7 -4,6

suma wodomierzy  
indywidualnych 26,7 1,67 -31,7 -32,1
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Zaleca się takie chłodzenie rur aby naprę-
żenia te były możliwie jak najniższe i nie 
przekraczały wartości 2,5 MPa.

W przypadku wystąpienia tych naprę-
żeń należy je uwzględnić w toku projekto-
wania.

Z uwagi na jednoczesne występowa-
nie w niektórych zastosowaniach rur 
zarówno naprężeń w kierunku obwodo-
wym jak i podłużnym (dotyczy to metod 
bezwykopowej budowy np. HDD czy bez-
wykopowych metod odnowy z zastosowa-
niem technologii długiego reliningu) 
powinna zostać jak najszybciej opracowa-
na nowa metoda konstrukcyjnego projek-
towania rur (w tym głównie rur z tworzyw 
sztucznych), bazująca nie na analizie 
naprężeń ale na analizie dopuszczalnych 
wytężeń w oparciu o jedną z istniejących 
hipotez wytężeniowych. Wytężenie jest 
funkcją naprężeń obwodowych, podłuż-
nych oraz ścinających. Konieczne byłoby 
wtedy także ustalenie dopuszczalnych 
wartości tych wytężeń.

Uwaga końcowa

Kolejne problemy dotyczące projekto-
wania rur polietylenowych zostaną opisa-
ne w drugiej części opracowania
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Rys.8. 
Zginanie dośrodkowe ścianki na końcu rury 
polietylenowej spowodowane naprężeniami 
produkcyjnymi [5]

Rys.7a,b,c. 
Możliwe rozkłady naprężeń w ściankach rur 
wywołane różnymi sposobami ich chłodzenia 
[5]
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cą kabiną windy obniżało się minimalnie 
do wartości około 25Pa, przy ruchu kabi-
ny z dołu do góry. 

Przedstawione wyniki pomiarów doty-
czą jednej konstrukcji szybu windowego 
i stopnia wypełnienia przekroju szybu 
przez kabinę windową. Jest sprawą oczy-
wistą, że badania te należy powtórzyć 
w obiektach, w których szyby mają inne 
parametry, z uwzględnieniem zjawiska 
zmieniającego się ciśnienia czynnego 
wywołanego różnicą wartości temperatury 
na wysokości szybu windowego. W bada-
nym obiekcie nie stwierdzono takich róż-
nic.

Podsumowanie

Zmiany wartości ciśnienia związane 
z przemieszczaniem się kabiny w bada-
nym budynku nie powinny mieć wpływu 
na jakość ochrony pożarowej, ze względu 
na to, że szyby windowe posiadają przed-
sionki – czyli przestrzenie zabezpieczone 
przed zadymieniem. Chwilowy spadek 
ciśnienia w nieszczelnościach drzwi windy 
na danej kondygnacji nie jest w stanie 
spowodować znaczących zakłóceń 
w działaniu wentylacji pożarowej chronią-
cej klatki schodowe i przedsionki. Zjawisko 
to może mieć znaczenie wówczas, gdy 
drzwi do szybu windowego sąsiadują 
z przestrzeniami użytkowymi nieoddzielo-
nymi przedsionkami, w szczególności 
w sytuacji występowania zadymienia w tej 
przestrzeni.

Należy podkreślić, że w obiekcie pro-
wadzono równolegle pomiary ciśnienia 
w klatce schodowej i wybranych przed-
sionkach oraz prędkości przepływu 
powietrza przez otwarte drzwi. Przedsta-
wione w niniejszym artykule wyniki pomia-
rów, stanowią jedynie wybraną część 
rezultatów uzyskanych w trakcie badań, 
skuteczności działania wentylacji pożaro-
wej. Zakres i metodologia pomiarów sta-
nowi odzwierciedlenie poglądów autorów 
na temat zalecanego sposobu przeprowa-
dzania prac odbiorowych.

Zdaniem autorów bardzo ważnym ele-
mentem weryfikującym poprawność całe-
go systemu powinny być badania funkcjo-
nalności każdego układu prowadzone 
w obiekcie rzeczywistym przez niezależny 
zespół badawczy. Przedstawiona metodo-
logia ciągłych pomiarów zmian ciśnienia 
w szybie windy ratowniczej może stanowić 
przykład, do wykorzystania przy pomia-
rach odbiorowych systemów różnicowania 
ciśnienia. Dopiero prowadzenie prób 
odbiorowych, z wykorzystaniem ciągłych 
pomiarów i ich rejestracją, może dać kom-
pleksowe wnioski na temat poprawności 
działania systemu różnicowania ciśnienia 
w obiekcie rzeczywistym w różnych warun-
kach eksploatacyjnych. System pomiarowy 
powinien cechować się mobilnością, łatwo-
ścią montażu, zdolnością do rejestracji 
wskazań właściwej liczby odpowiednich 
przetworników ciśnienia. Pomiary ciśnienia 
prowadzone ze zbyt małą częstotliwością, 
z wykorzystaniem przetworników ciśnienia 
o zbyt dużej stałej czasowej, bez rejestra-
cji, mogą spowodować przy dużej dyna-
mice zmian, nieprawidłową ocenę 
poprawności działania systemu.

Brak standaryzacji metodologii pomia-
rów odbiorowych systemów wentylacji 
pożarowej obejmujących jednocześnie 
przestrzenie klatek schodowych, przedsion-
ków, szybów wind i przestrzeni objętych 
ewentualnym pożarem, powoduje rozbież-
ności w ocenie skuteczności ich działania 
przez ekspertów. Ocena poprawności dzia-
łania systemu powinna opierać się na 
wnioskach sformułowanych na podstawie 
obróbki i analizy zarejestrowanych pomia-
rów. W Katedrze Klimatyzacji, Ogrzewnic-
twa, Gazownictwa i Ochrony Powietrza 
Wydziału Inżynierii Środowiska Politechniki 
Wrocławskiej trwają obecnie prace zwią-
zane ze stworzeniem takiej uniwersalnej 
metodyki i narzędzi pomiarowych do pro-
wadzenia prób odbiorowych sprawdzają-
cych dynamikę układu nie tylko w warun-
kach laboratoryjnych, ale również w obiek-
tach rzeczywistych na etapie prób odbioro-
wych.

Opisane powyżej wyniki badań nie 
służą ocenie poprawności działania kon-
kretnego systemu napowietrzania szybu 
windowego, ponieważ badany układ był 
w fazie uruchamiania. Zostały one przed-
stawione jedynie jako przykład. Stanowią 
fragment działań skierowanych na stwo-
rzenie kompleksowego systemu pomiarów 
odbiorowych, których wynikiem będzie 
zbiór danych umożliwiających jedno-
znaczną ocenę sprawności działania sys-
temów wentylacji pożarowej.
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