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Rysunek 1: Kontrola różnicy ciśnień dP w jednej i w wielu pętlach  

ARTYKUŁ TECHNICZNY

Jak uniknąć oscylacji ciśnienia w 
sieciach ciepłowniczych  

Zjawisko oscylacji ciśnienia w sieciach ciepłowniczych może poja-
wić się również w systemach tradycyjnych o normalnych warunkach 
zasilania.
Przyczyny powstawania zjawiska i teorie na ten temat były przez 
wiele lat przedmiotem dyskusji co owocowało propozycjami wielu 
działań naprawczych w celu wyeliminowania lub zredukowania 
oscylacji.

Wprowadzenie 
Oscylacja ciśnienia może być zaob-
serwowana w całej sieci, jej części 
lub w domowym węźle sieci ciepłow-
niczej. Doświadczenie wskazuje, że 
duże zagęszczenie węzłów cieplnych 
w danym obszarze zwiększa ryzyko 
występowania oscylacji ciśnienia 
(oscylacji rezonansowych). W obsza-
rach domów jednorodzinnych, gdzie 
występuje duże zagęszczenie małych 
węzłów ciepłowniczych, oscylacje te 
są często spotykane. W zjawisku tym 
znaczącą rolę odgrywają regulatory 
ciśnienia różnicowego. Również system 
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wewnętrzny może być źródłem oscylacji 
(samooscylacji). Odpowiedni zawór oraz 
właściwe wymiary systemu, poprawnie 
dobrany typ instalacji i sposób mon-
tażu regulatora ciśnienia różnicowego 
mogą pozwolić na uniknięcie tego typu 
oscylacji. 
Przedstawione wnioski oparte są na 
szczegółowej analizie zjawiska, podczas 
której użyte zostały następujące środki:
• obserwacje w terenie, 
• obliczenia systemowe, 
•  symulacje komputerowe,
•  testy laboratoryjne weryfikujące teorię.
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Oscylacje ciśnienia w sieci ciepłow-
niczej mogą mieć między innymi 
następujące negatywne skutki:
•  generowanie hałasu w systemie,
• niestabilna regulacja temperatury i 
ciśnienia,
•  uszkodzenia elementów danej 
instalacji, spowodowane obciążenia-
mi szczytowymi i/lub zmęczeniem 
materiału.
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Artykuł ten opisuje część doświad-
czeń zdobytych przez firmę Danfoss 
szczególnie w tym obszarze wiedzy 
dotyczącej instalacji ciepłowniczych. 
Artykuł zawiera również krótkie pod-
stawy teoretyczne i praktyczne doty-
czące wykonywanych prac w systemie. 

Można wśród nich wyróżnić:

- działanie regulatora ciśnienia różni-
cowego,

- wpływ rozmieszczenia elementów 
danej instalacji i ich wymiarów,

- typy oscylacji i zalecenia dotyczące 
ich tłumienia,

- komputerowy model symulacyjny,

- laboratoryjna aparatura kontrolna,

- wnioski.

Działanie regulatora 
ciśnienia różnicowego 

Zadaniem regulatora ciśnienia 
różnicowego jest utrzymywanie 
stałej różnicy ciśnień systemu w pętli 
kontrolnej, wyrażonej wzorem:

Δ pa = p1 − p2 

Głównymi częściami składowymi regu-
latora ciśnienia różnicowego są: zawór 
sterujący, membrana w obudowie, sprę-
żyna nastawcza i dwie rurki impulsowe.

Wielkości p1 i p2 są ciśnieniami, w 
miejscu których dwie rurki impulsowe są 
podłączone do systemu. Linia impul-
sowa do wyznaczania p1 i p2 może 
być podłączona do całego systemu, w 
którym występuje więcej obwodów 
cieplnych, lub może być podłączona z 
obu stron zaworu regulacyjnego sterują-
cego pojedynczą pętlą. Patrz rys. 1.

Aby zrozumieć zasadę regulacji ciśnie-
nia różnicowego, ważne jest uświado-
mienie sobie, że możliwa jest kontrola 
i regulacja tylko tego ciśnienia, gdzie 
zamontowany jest regulator ciśnienia 
różnicowego. Ciśnienie w podłączonych 
przewodach zasilających służy tylko 
jako wartość odniesienia w stosunku do 
regulowanej różnicy ciśnień.

Działanie regulatora ciśnienia różnico-
wego oparte jest na równowadze sił 
powstałych w regulatorze pomiędzy 
sprężyną i ciśnieniem różnicowym w 
rurce impulsowej.

Sposób działania regulatora ciśnienia 
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Rysunek 2: Przekrój główny regulatora ciśnienia różnicowego  

różnicowego jest następujący:

W czasie pracy, regulator ciśnienia 
różnicowego będzie próbował zapewnić 
równowagę sił, podczas gdy siła pocho-
dząca od sprężyny nastawczej Fsp wraz 
z niższym ciśnieniem p2 będą próbować 
zrównoważyć wyższe ciśnienie p1.
A = pole powierzchni membrany w 
regulatorze ciśnienia różnicowego [m2].

Z powyższej zależności wynika, że 
równowaga sił i przemieszczenie 
grzybka zaworu do innego położenia 
nastąpi przy spełnieniu poniższych 
warunków:
- zmiana wartości ∆pa z powodu 
zmiany zużycia ciepła,
- zmiana ciśnienia w sieci dystrybu-
cyjnej,
- zmiana ∆pa w wyniku regulacji zada-
nego napięcia sprężyny nastawczej.
Ruch grzybka zaworu oznacza zmianę 
∆pa na powierzchni membrany regu-
latora ciśnienia różnicowego.
Prędkość reakcji regulatora ciśnienia 
różnicowego Rh może być wyrażona 
następująco:
  

gdzie
Rh = prędkość reakcji regulatora różni-
cowego
qi – natężenie przepływu w rurce impul-
sowej (m3/s)
(∆k_v)/∆s = charakterystyka wzmocnie-
nia zaworu [m3/h√bar/m]
Am = pole powierzchni membrany w 
regulatorze ciśnienia [m2]

W zasadzie jest to faktem, że zbyt 
szybko reagujący regulator ciśnienia 
różnicowego (duża wartość Rh) może 
spowodować oscylacje w systemie. 
Mniejsza wartość Rh powoduje zmniej-
szenie tendencji systemu do oscylacji.

Równanie (2) wskazuje na to, że jedy-
nym sposobem zmiany wartości Rh w 
istniejącym systemie jest zmiana natę-
żenia przepływu w rurce impulsowej. 
Ze wzoru (2) można również wywnio-
skować, że przewymiarowanie zawo-
ru, bezpośrednio rzutujące na dużą 
wartość ilorazu (∆k_v)/∆s, spowoduje 
wzrost ryzyka oscylacji.

Wpływ rozmieszczenia 
elementów instalacji i ich 
wymiarów
Elastyczność systemu 
Wszystkie części składowe systemu 
ciepłowniczego, w którym znajduje się 
woda cechuja się mniejszą lub większą 
sprężystością. Oznacza to, że jeśli zmieni 
się ciśnienie w systemie to ilość znajdu-
jącej się w nim wody również ulegnie 
zmianie. Nie wszystkie elementy cha-
rakteryzują się takim samym zakresem 
sprężystości. Wymienniki ciepła i grzej-
niki cechuje wysoki stopień sprężysto-
ści. W porównaniu do tego, sprężystość 
zaworów i przewodów może być uznana 
jako pomijalnie mała.

Obecność powietrza w wodzie ma zna-
czący wpływ na sprężystość systemu.

Przy wzrastającym ciśnieniu, do syste-
mu zostanie wtłoczone więcej wody. 
Z drugiej strony przy zmniejszającym 
się ciśnieniu woda będzie wypychana 
z systemu ze względu na jego spręży-
stość. 
Zależność między zmianą ciśnienia 
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Rysunek 3: Cztery ogólne typy instalacji zawierające regulator ciśnienia różnicowego  
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∆pr a zmianą objętości znajdującej się 
w systemie wody V jest uwarunkowana 
sprężystością systemu. Sprężystość sys-
temu C [m3/Pa] można zdefiniować jako 
iloraz zmiany objętości wody w systemie i 
związanej z nią zmiany ciśnienia:

Stopień sprężystości systemu może być 
łatwo zmierzony w pojedynczej pętli. 
Procedura ta wygląda następująco:
Zamknąć główny zawór odcinający w 
pętli w celu dokonania pomiaru spręży-
stości. Otworzyć odpływ wody w pętli i 
zmierzyć objętość wypuszczonej wody, 
która powoduje spadek ciśnienia np. o 
1 bar.

Tabela 1: Typowe wartości sprężystości    
  systemu w węzłach sieci ciepłowniczej  
  z obwodem ogrzewania pomieszczeń i  
  ciepłej wody użytkowej

Wymiary przewodów zasila-
jących
W systemach ciepłowniczych, wymiary 
przewodów zasilających maja zasad-
niczy wpływ na powstawanie oscylacji 
ciśnienia. Prędkości wody w rurociągu 
zależą od różnicy ciśnienia oraz długo-
ści i wymiaru przewodu.
Zmiana prędkości strumienia wody w 
systemie spowoduje powstanie dodat-
niego lub ujemnego impulsu ciśnienia w 
związku z przyspieszeniem lub opóźnie-
niem wody. 
Zadaniem regulatora ciśnienia różni-
cowego jest utrzymanie ustawionej 
różnicy ciśnień ∆pa. W czasie pracy, 
wartość ciśnienia w systemie informuje 
o tym, czy duża/mała ilość wody została 
wpuszczona do systemu (kiedy regu-
lator zostanie zamontowany w prze-
wodzie zasilającym) lub czy duża/mała 
ilość wody pozostała w systemie (kiedy 
regulator zostanie zamontowany w 
przewodzie powrotnym) w taki sposób, 
że ilość wody potrzebna do uzyskania 
ustawionego ciśnienia różnicowego jest 
zawsze obecna w systemie. Wahania 
ciśnienia pR powodują wahania ilości 
wody w systemie ze względu na spręży-
stość systemu. 
TTa zmiana ilości wody w systemie w 
czasie zmiany wartości pR może spo-
wodować zmianę prędkości strumienia 
wody i w rezultacie wysoki wzrost ciśnie-
nia, na który może przesadnie zareago-

wać regulator ciśnienia i spowodować 
oscylacje. 
AZakładając, że ściśliwość wody jest 
bliska zeru i pomijając sprężystość prze-
wodów, amplituda wzrostu ciśnienia 
∆pd [kPa] (indeks d oznacza wielkość 
dynamiczną) może być obliczona za 
pomocą równań:

gdzie:
ρ = gęstość wody [kg/m3] 

q = objętościowe natężenie przepływu 
[m3/s] 

u = prędkość przepływu [m/s] 

t = czas [s] 

L = długość przewodu [m] 

D = wewnętrzna średnica przewodu [m] 

Ponieważ pole powierzchni przekroju 
przewodu jest proporcjonalne do kwa-
dratu średnicy wewnętrznej przewodu 
(D), to wynika z tego, że średnica prze-
wodu ma duży wpływ na wartość ∆pd. 
Na wartość ∆pd ma również wpływ 
długość przewodu. 

Często utrzymuje się małe wymiary 
przewodu zasilającego. Ma to związek z:
• utratą ciepła w rurociągu, 
• kosztem rurociągu,  
• kosztem całej instalacji.

Miejsce zamontowania 
regulatora ciśnienia różni-
cowego

Aby uniknąć wpływu sprężystości syste-
mu ważne jest, aby rurki impulsowe do 
wyznaczania kontrolowanego ciśnienia 
były podłączone w niesprężystej części 
systemu. W normalnym wypadku szere-
gowo z zaworem regulacji temperatury, 
co pokazano na rys. 3b) i d). Jeśli rurka 
impulsowa kontrolowanego ciśnienia 
jest podłączona w części sprężystej sys-
temu, rys. 3a) i c), to wówczas występuje 
prawdopodobieństwo powstawania 
oscylacji. Biorąc pod uwagę ściśliwość 
wody, amplituda wzrostu ciśnienia ∆pd 
podczas zmiany prędkości wody ∆u 
wynosi:

gdzie

a = prędkość rozchodzenia się 
fali dźwiękowej w wodzie [m/s]

W zależności od zawartości powietrza 
w wodzie, prędkość dźwięku zawiera 
się zasadniczo między 1200 a 1400 m/s. 
Zawartość powietrza w wodzie dra-
stycznie zmniejsza prędkość dźwięku i 
przez to również maksymalną wartość 
ciśnienia. Jeżeli zawartość powietrza w 
wodzie wynosi 0,7%, prędkość ta maleje 
do 250 m/s.

Typy oscylacji i zalecenia 
dotyczące ich tłumienia-
Oscylacje ciśnienia mogą być 
podzielone na dwie główne 
kategorie:
• oscylacje reakcyjne, 
• samooscylacje. 
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- upewnić się, czy system jest dobrze 
odpowietrzony,
- zamontować regulator ciśnie-
nia różnicowego w pętli o małym 
stopniu sprężystości (tzn. w szeregu 
obok zaworu regulacyjnego).

- tłumienie różnicowych regulato-
rów ciśnienia we wszystkich lub w 
określonych miejscach zagrożonego 
obszaru.

Rysunek 4: Wynik chwilowej zmiany ciśnienia w sieci 

Rysunek 5: System z samooscylacjami (a). Ten sam system po wytłumieniu 
rurek impulsowych (b)
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Oscylacje rezonansowe
Oscylacje reakcyjne, których obecność 
w systemie jest możliwa, mogą pojawić 
się kiedy regulator ciśnienia różnicowe-
go reaguje i wzmacnia zmianę ciśnienia 
pochodzącego z sieci. Nie świadczy to 
o niestabilności samego regulatora, a 
tylko o jego reakcji na impulsy pocho-
dzące z sieci.

Typowym źródłem oscylacji rezonanso-
wych może być sytuacja, gdy większa 
liczba różnicowych regulatorów ciśnie-
nia na krótkiej odległości powoduje 
powstawanie samooscylacji. Typowe dla 
tego zachowania jest ciśnienie różnico-
we w obszarze domu mieszkalnego o 
dużej zawartości powietrza w wodzie. 
Tutaj regulatory ciśnienia różnicowego 
działają jednocześnie jako jeden duży 
regulator ciśnienia różnicowego jako że 
stała czasowa jest taka sama w całym 
systemie. To powoduje szybkie zmiany 
w przyspieszeniu i opóźnieniu wody w 
sieci.

Chociaż większość poszczególnych 
różnicowych regulatorów ciśnienia w 
systemie jest stabilna i znajduje się w 
równowadze, to oscylacje rezonanso-
we pochodzące z zewnątrz będą wpły-
wać na regulatory ciśnienia różnicowe-
go i może powstawać wrażenie, ze cały 
system pracuje niestabilnie.

Jak rozpoznać oscylacje rezonan-
sowe?
Cechami charakterystyczny-
mi oscylacji rezonansowych 
są:

• silne wahania ciśnienia w 
przewodzie zasilającym i po-
wrotnym, 
• hałas pulsacyjny lub hałas przepływu 
przechodzący w cichą pracę systemu,  
• częstotliwość oscylacji miedzy 0,5Hz 
a 0,1Hz,  
• oscylacje zanikają po chwili kiedy sys-
tem zostanie dobrze odpowietrzony,  
• oscylacje nie są regularne, 
np. okresowo zanikają,
• szczytowe wartości ciśnienia są 
różne dla poszczególnych wierz-
chołków wykresu 

Jak zmniejszyć oscylacje 
rezonansowe?
Działania mające na celu zmniejszenie 
oscylacji w systemie:

Danfoss District Energy  5  
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Jednym ze sposobów tłumienia regu-
latora ciśnienia różnicowego może być 
zwiększanie oporu przepływu w rurce 
impulsowej poprzez zastosowanie dłuż-
szych rurek impulsowych  i/lub zmniej-
szenie wewnętrznej średnicy.

Należy pamiętać o tym, że w wyniku 
tłumienia regulatora ciśnienia różnico-
wego nastąpi powolniejsze sterowanie 
systemem. To może mieć krytyczne 
znaczenie w systemach z wymiennikami 
ciepła o natychmiastowym działaniu, 
stosowanych w układach CWU. Rysunek 
4 przedstawia wynik szybkiej zmiany 
ciśnienia. Kiedy ciśnienie w sieci spadnie 
gwałtownie i prędkość reakcji (Rh) 
regulatora ciśnienia różnicowego jest 
bardzo mała, to wówczas wystąpi ryzyko 
ujemnej wartości ∆pa. Skutkować to 
będzie przepływem wstecznym w sys-
temie i może powodować „uderzenia” w 
zaworach sterujących. Patrz zamalowa-
ny obszar  (a) na rys. 4, przedstawiający 
okres ujemnego ciśnienia różnicowego 
w systemie.

Samooscylacje
Samooscylacje pojawiają się w poszcze-
gólnych systemach i rozpoczynają się 
wówczas, gdy ciśnienie różnicowe pod-
czas działania systemu oddziałuje na 
impuls ciśnienia wytworzony wewnątrz 
pętli systemu. W tym wypadku regulator 
ciśnienia różnicowego jest zasadniczą 
częścią zachodzącego zjawiska.

Parametrami wpływającymi na oscylacje 
mogą być:

•  charakterystyka regulatora 
ciśnienia różnicowego,  
• prędkość reakcji regulatora ciśnienia 
różnicowego,  
• sprężystość systemu,

• rozmiary przewodów zasilających. 
Typowymi dla samooscylacji są 
następujące zjawiska:
• regulator ciśnienia jest w stanie 
zmienić natężenie przepływu szyb-
ciej niż możliwa jest zmiana natę-
żenia przepływu w przewodzie. 

• sprężystość systemu w pętli kontro-
lnej dla regulatora ciśnienia różnico-
wego musi być wystarczająco duża 
aby wywołać oscylację ciśnienia. 
Krytyczne dla tego typu oscylacji są: 
• sprężystość systemu w pętli sterowania, 
• prędkość reakcji Rh regulatora ciśnienia 
różnicowego, 
• wymiary przewodów zasilających w 

sieci ciepłowniczej,  
• zmiana ciśnienia systemu może wy-
wołać oscylacje, ponieważ regulator nie 
pracuje wówczas stabilnie. 

Jak rozpoznać samooscy-
lacje?
Poniższe zjawiska są charaktery-
styczne dla samooscylacji: 

•  silne oscylacje ciśnienia w przewo-
dach zasilających i powrotnych w 
czasie pracy. Znikają one w momencie 
wyłączenia systemu.  
• hałas pulsacyjny lub dudnienie 
zmieniające się wielokrotnie w okresy 
cichej pracy,  
• częstotliwość oscylacji pomię-
dzy 0,2 Hz a 3 Hz.

Jak zmniejszyć samooscylacje?
Działania mające na celu 
zmniejszenie lub wyeliminowa-
nie samooscylacji:

• wytłumienie rurek impulsowych 
regulatora ciśnienia różnicowego,  
• zamontowanie regulatora ciśnienia 
różnicowego w sztywnej części instalacji, 
• jeśli regulator ciśnienia różnicowego 
zamontowany jest w przewodzie zasila-
jącym, należy upewnić się, czy ciśnienie 
statyczne w systemie jest wystarczające 
do przeprowadzenia jego odpowietrze-
nia.

Model symulacyjny

Aby zbadać wpływ rozmieszczenia 
elementów instalacji oraz ich wymia-
rów tj. odgałęzień sieci odbiorcy na 
całkowitą stabilność hydrauliczną i 
ażeby opracować zasady konstruowania 
przyszłych instalacji, został zbudowany 
uproszczony model dynamiczny węzła 
ciepłowniczego. Model jest uniwersalny 
jeśli chodzi o liczbę ułożonych przewo-
dów i zaworów o ile są one podłączone 
szeregowo. Model został opracowany w 
pakiecie Simulink®, który stanowi szeroko 
stosowane oprogramowanie dla m.in. 
symulacji i analizy systemów dynamicz-
nego sterowania. Model zbudowany jest 
z podsystemów co opisano poniżej.

Przewody
W dynamicznym modelu przewodu 
zastosowano zasadę „sztywnego 
słupa wody”, gdzie ciecz płynąca przez 
przewód jest traktowana jako masa sku-

piona poruszająca się z prędkością prze-
pływu U. To założenie ma zastosowanie 
jeśli sprężystość systemu jest czyn-
nikiem dominującym w porównaniu 
do ściśliwości wody w odgałęzieniach 
przewodów. Masa jest przyspieszana 
zgodnie z siłami wywołanymi ciśnie-
niem w sieci, działającym na końce 
przewodów, przy czym uwzględniono 
również straty ciśnienia w związku z 
występowaniem tarcia w przewodzie. W 
modelu tym przyjmuje się, że woda jest 
nieściśliwa i zakłada się występowanie 
spadku ciśnienia spowodowanego  tar-
ciem jak również wahań ciśnienia zwią-
zanych z przyspieszeniem/opóźnieniem  
wody. Prędkość przepływu ustalonego 
uzyskuje się kiedy strata ciśnienia w 
przewodzie równa się różnicy ciśnień 
na końcach przewdou.Różnica ciśnienia 
pomiędzy końcami przewodu ∆pp jest 
sumą trzech składników: siły tarcia w 
czasie przepływu ∆pf, mniejszych strat 
ciśnienia (zgięcia przewodów, prze-
pływomierz, filtr, itp.) ∆pm oraz wahań 
ciśnienia dynamicznego ∆pd.

Obliczenie ∆pf i  ∆pm możliwe jest w 
sposób bezpośredni i opiera się na do-
brze znanych zasadach teorii płynów:

Gdzie ζ jest współczynnikiem 
mniejszych strat oraz

gdzie f jest współczynnikiem tarcia a 
d średnicą przewodu.

∆pd może być obliczone na podstawie 
drugiego prawa Newtona, równania 
pędu: 

gdzie m jest masą skupioną i ů oznacza 
pochodną prędkości przepływu wzglę-
dem czasu. Z równania (8) wynika, że:

Całkowita różnica ciśnień w przewodzie 
wynosi więc:
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Wyniki badań doświadczalnych. Ciśnienie za regulatorem AVP [bar]
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Rysunek 7: Wyniki badań symulacyjnych i eksperymentalnych przy użyciu regulato- 
 ra APV.  
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Z równania 5 można wywniosko-
wać, że równanie różniczkowe jest 
typu nieliniowego.

Zawory 
Natężenie przepływu q przez zawór jest 
funkcją faktycznego otwarcia zaworu 
s i spadku ciśnienia ∆pv wody przepły-
wającej przez zawór. Z dobrze znanego 
prawa statycznego przepływu przez 
otwór otrzymujemy wzór: 

W tym wypadku, znak (sign)straty 
ciśnienia  i przepływu ma znaczenie. 
Równanie (6) wyrażone bedzie teraz 
następująco:

Część sprężysta
Część sprężysta modelu scharaktery-
zowana jest sprężystością skupionego 
powietrza. Wpływ sprężystości prze-
wodów i grzejników jest uwzględniony 
w określeniu sprężystości systemu, lecz 
opisany jako zachowanie objętości po-
wietrza co jest rozsądnym założeniem 
w wypadku kiedy zasadnicza sprę-
żystość dotyczy objętości powietrza. 
Równanie gazu doskonałego dla danej 
objętości powietrza przy założeniu sta-
łej temperatury, wygląda następująco:

Różniczkując sprężystość z równania 
(13) otrzymujemy: 

Z równania (14) można wywnioskować, 
że sprężystość objętości czystego po-
wietrza zależy od ciśnienia statycznego 
p, tj. podwojenie ciśnienia statycznego 
skutkuje cztery razy mniejszą sprę-
żystością. W wypadku małych zmian 
ciśnienia statycznego możliwe jest 
sprowadzenie równania do postaci 
liniowej, w wyniku której otrzymujemy 
wyrażenie:
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gdzie q1 i q2 są natężeniami cieczy 
wpływającej i wypływającej z systemu 
skupionego opisanego sprężystością 
C. Jest to uzasadnione odwzorowanie 
przewodów i wymiennika ciepła, które 
do pewnego stopnia mają liniową cha-
rakterystykę sprężystości. 
Jeśli równanie (15) zostanie przekształ-
cone, to wzór do wyznaczenia ciśnienia 
systemu pr przyjmie postać:

Urządzenie aktywujące regulator
Właściwy opis dynamiczny urządzenia 
aktywującego regulator ciśnienia różni-
cowego ma duże znaczenie i jednocze-
śnie jest najbardziej skomplikowanym 
elementem modelu symulacyjnego. 
Należy wziąć tutaj pod uwagę kilka 
różnych czynników i zmiennych. 
Ze względu na skomplikowaną postać, 
dokładny wzór zastosowanego mo-
delu nie będzie tu prezentowany ale 
zasadniczo pochodna otwarcia zaworu 
s względem czasu może być wyznaczo-
na na podstawie zależności:

Rysunek 6: Model instalacji przedstawionej na rys. 3a wykonany w Simulink®.  
 Linie pomiędzy częściami składowymi modelu przedstawiają transmi- 
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Rysunek 8: Obliczona dokładność ograniczenia przepływu jeśli regulator 
ciśnienia różnicowego stosowany jest jako ogranicznik przepływu. Dokładność jest 
większa przy zwiększonym ciśnieniu różnicowym ∆pset.
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Gdzie ∆p oznacza regulowane ciśnienie 
różnicowe a ε jest błędem regulacji. 
Am jest polem powierzchni membrany, 
Ri stanowi opór przepływu w rurkach 
impulsowych, H jest szerokością histere-
zy, b to stała tłumienia, c oznacza stałą 
sprężyny a fo jest napięciem wstępnym 
sprężyny (wyznacza sygnał zadający 
regulatora ciśnienia różnicowego).

Model systemu
Kolejnym krokiem jest złożenie w całość 
podsystemów, bazując na powyżej 
wyznaczonych równaniach i równaniach 
ciśnienia w sieci, w celu utworzenia dyna-
micznego, nieliniowego modelu symula-
cyjnego. Przy tym zostało wprowadzone 
narzędzie do opisu funkcji dynamicz-
nych regulatora ciśnienia różnicowego, 
uwzględniające wahania natężenia 
przepływu i ciśnienia w węźle ciepłowni-
czym. Schemat blokowy modelu instalacji 
z rysunku 3a wykonany w Simulink® 
przedstawiono na rysunku 6.

Model symulacyjny opisany w tym 
rozdziale został dogłębnie zweryfiko-
wany poprzez porównanie z wynikami 
pomiarów z testów roboczych jak również 
pomiarami uzyskanymi za pomocą labo-
ratoryjnej aparatury kontrolnej. Apara-
tura pomiarowa została skonstruowana 
specjalnie w celu zweryfikowania wiedzy i 
założeń badanych w czasie symulacji.

Stwierdzono, że model we wszystkich 
konfiguracjach daje dobry opis jako-
ściowy zależności i procesów w zakresie 
dynamiki regulacji ciśnienia różnicowego. 
Dopóki sprężystość węzła ciepłownicze-
go będzie przyjmowała akceptowalne 
wartości i tym samym będzie dominować 
dynamika systemu, to wyniki ilościowe 
będą dość dokładne. Porównanie ciśnień 
za regulatorem ciśnienia Danfoss APV 
uzyskanych z pomiarów i z eksperymentu 
symulacyjnego, zgodnie z konfiguracją 
widoczną na rys. 3a, przedstawione jest 
na rysunku 7.

Laboratoryjna aparatura pomiarowa
Zbudowana aparatura pomiarowa 
wyposażona jest w wymienne rurki 
doprowadzające o średnicach 13 i 20 
mm i zmiennych długościach (2m, 10m, 
20m i 40m). Zbiornik wodny wyposażony 
we wskaźnik poziomu i ciśnieniomierz 
jest źródłem sprężystości systemu. W ten 
sposób sprężystość objętości powietrza 
może być łatwo policzona. Jeśli wpływ 
m.in. wymiennika ciepła lub ściśliwości 

wody ma znaczenie, to sprężystość może 
być łatwo zmierzona co przedstawiono 
powyżej. Stanowisko badawcze wyposa-
żone jest w regulatory ciśnienia różnico-
wego po stronie zasilania lub odpływu 
oraz wiele zaworów regulacyjnych. To 
daje możliwość łatwej zmiany układu 
instalacji, celem uzyskania konfiguracji 
przedstawionych na rys.3. W systemie 
pozyskiwania danych  rejestrowane są 
na bieżąco mierzone wartości ciśnienia. 
Poza tym poziomy ciśnienia są wyświe-
tlane na ekranie w czasie rzeczywistym.

Wnioski
Opracowanie to wyjaśnia sposób dzia-
łania regulatora ciśnienia różnicowego 
w odniesieniu do oscylacji ciśnienia. 
Przedstawiono pewne wskazówki 
dotyczące działań w celu eliminowa-
nia lub redukowania oscylacji. Dzięki 
praktycznej wiedzy dotyczącej stoso-
wania regulacji ciśnienia różnicowego 
możliwe jest obecnie rozwiązywanie 
problemów związanych z oscylacją 
ciśnienia w już istniejących instalacjach 
i zaoferowanie konkretnych zaleceń w 
zakresie właściwej konstrukcji nowych 
instalacji w celu wyeliminowania ryzy-
ka oscylacji ciśnienia. 
W przyszłości, kiedy będą konstruowa-
ne nowe instalacje,  powinny być wzię-
te pod uwagę problemy wynikające z 
wzajemnych relacji między sprężysto-
ścią systemu w pętli kontrolnej, pręd-
kością regulacji w regulatorze ciśnienia 

i wymiarami przewodów stosowanych 
przez użytkownika. Celem powinno 
być osiągnięcie możliwie najmniejszej 
sprężystości w pętli kontrolnej regula-
tora ciśnienia i jednocześnie uniknięcie 
zbyt małych średnic odgałęzień. 
W praktyce, co już zostało zauważone, 
cała sieć ciepłownicza staje się bardziej 
stabilna kiedy doświadczenia opisane 
w tym opracowaniu mają zastosowa-
nie w konstrukcji instalacji odbiorców 
ciepła.
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